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Harbin bu yıl .Q"elişimi Türkiyeyi 

de sürükliyecek karmaşmalar 

do,}urabilir mi? 
Yeni başlıyan yıl, Avrupa~a 

1 
tir. Aynı suretle, adamalar ve 

sert çarpışmalar görecektir. Ikl I avutmalar gibi, korkutmalar ve 
tarafın p1fı.nlan geniş, hazırlığı zorlamalar da Türkiyeyi dürüst 

büyüktür. Almanya - Sovyet Rus ve açık bitaraflığından ayırarak 
ya harbi, tam bir ölüm diıim bo- bir tarafa eğilmeye razı edemez. 
ğuşmasına dönecek, Afrika ve şu ha1de Türkiye ancak iste
Akdenizde boy ölçüşecek kuvvet- miyerek ve zorla harbe sürükle-

Nüfus başına ne kadar 
ekmek verileceği 

kar ar laştırıldı 
Kararın yakında tatbiki bekleniyor, 

Lokantalara da ekmek verilecek 

ler her çareye baş vurmaktan ge- nebilir. Ankara 2 (Telefonla) - Karne 
ile halka verilecek ekmek miktarını 

ri durmıyacaklardır. Harbin bu yıl gelişimi Türki- b' _ ., k 1 k · k tes ıt ecıcce o an ornısyon ara-
~U a.hval ortasında Türkiyenin iyeyi zor~. geti:ecek karmaşmalar nnı vermiştir. iaşe müst~şarı, lsta~-

vazıyetı ne olacaktır? doğurabılır mı? !bul, İzmir, Ankara ve Konya valı· 
Tcsebbüs THrkiyedcn geldiği Türkiye, kendi isteğlle herhan-, !erinden müteşekkil bulunan bu ko-

müddetçe, milli siyasetimizde bi- gi bir taıafı açık veya kapalı kol- misy~n,. kararını bayramdan .evvel 
taranığı b07.Rcak hiç bir değişik-, lamıyacağı için, mantık odur ki verm;ş ıse de karann neden ıbaret 
• kt i ·· . oldugu yazılmamıştı. Alınan karar• 
Jık olmıvaca .ır. Bunda hiç k m- Turkıyeden f stenecek bir yardı- 1 d "b t ld ... - ... ·ı · arın şun an ı are o ugu ogrenı -
senin zerre karlar şüphesi ka1ma- mm, Türkiye ile çarpışmayı göze miştir. 
mış olsa gerektir. Diinya harbi· alacak değerde harbin büyük ne- Bedeni işlerde çalışmakta olan 
nin ur.aklarcla vahut yakınımız- ticesine tesirli olması gerektir. rençper, hamal, lostromo, garson, 
da aıacafrı sekil ne olursa olsun, Harbln şimdiye kadar aldığı arabacı, ~oför, fırıncı, seyyar satıcı, 
Türkiye bu'!'ilne kadar tuttuğu ~ekilden sonra Türkiyenin harbe vatman, biletçi, nalbant, marangoz 
yoldan avnlmıyacaktır. Bununla "'giriı;mesi, cog-;afi durumu bakı- gib~ ağır işlerde çalı~lara günde 

• • • • '> verılecek ekmek rrukdan, ha-
demek ıc:tıyoruz. kı ne bır tarafın mından, harbeden devletlere, bt- fif işlerde ça.l ııJanlara verilecek 
yıkımından istıfade emeli, ne ıtaraflığından üstün bir fayda mikdardan daha fazla olacakhr. 
başkaSlnın kazancını - bedava verebilir mi? Sanmıyoruz. Diğer taraftan bildirildiğine göre 
da olsa - pavlasmak hevesi. ya-ı Eskidenberl ağızlarda dolaşan ekmeğin karne ile satışına İkincika
hut. dosta düşmana, açık kapalı Boğazlar meselesi, bu harpte a r - nunun yani bu ayı" ortalarına doğ
yardım gayreti düşüncemızde hiç j tık bütün ehemmiyetini kayb et - ru ba~lanacaktır. 

Hastala rla k üçük çocuklnra veri
blr vakit yer etmemiştir ve etml- miştir. İki sebeple: Biri Sovyet !ecele. francala mutlaka Sıhhat mü-
yecıoJ•tir. Politikamızın temel taşı Rusyamn Almanya ile savaşması 
şudur: En dürüst bitaraflık için- ve İngilterenln Rusya ile birlik 
de, lı tikl2.limizi herkese karşı tam olma.cndır. Bundan dohyı, İngiliz 
koruvaı~k .. apaçık ve dosdoğru 1 donanmasının Karadenlze glr
yolda, bu tun kudretimizi ha~~ ımeye ihtiyacı yoktur, çünkü ora
bulaşmamaya kullanı'nak.. Tur- da Sovyet filosu zaten ha.kim va
kiye, k7ndillğinden ve is~yerek, lzıyettedir. Karadenize g.recek 
herhangı bir menfaat Jçın, bu ISovyet düşmanı tek deniz .kuv

harbc giıişmiyeceğ'i gibi, dışar-, veti ltalya donanmasıdır ki ken-
dan gelecek hiç bir menfaat alım- Necmeddin Sadak 
lığı da bizi ateşe sürüklemiyecek- (Devamı sahife 2 sütun 5 de) 

lngilizler 
Bardia'yı 

Laptettiler 
Şehirde mahpus bulunan 

1000 den fazla İngiliz 
esiri kurtarıldı 

ICnhire 2 CA.AJ - Orta Şal'k İngi
liz umumi karargfıhının Bardlanın 
zaptına dair olan tebliği aşağıdadır: 

Cenubi Afrika kıt:ılan, taarruzla
nna. şiddette devam ederek, İngiliz 
tanktan ve topçusu yardımlle Bardl

Çin kıtaları 
Birmanya'ya 

girdiler 
Bunlar Birmanya'nın 

r:ıüdaf aasına i~tirak 
ed ecekler 

Çungk.ing 2 (AA.) - Tam teç· 
hizatlı Çin kıtaları Birmanyaya gir
mi~lerdir. 

Ma lezya'd a vaziyet 

Sovyetler 
Mojaisk'e 
yaklaşttlar 

Moskova' da burasının 
düşmesinin gecikmiye

ceği zannediliyor 

Moskova 2 CA A.l - Rzef'ln 45 ki
lometre şimali şar'ldslnde bulwıan 

Starlt..ı:n'nın geri alınması üzerine 
Mojalsk'ln de d~kte geelkınlyecc
ği zannedllmektedlr. Birkaç günden 
beri burada Rusların bu şehrin clva
nnıı. geldikler! söylenmektedir. MoJa
lsk'ln düşmesllı:! Almanlar MoskovJ,\ 
cephesinde işgal ettJklerl son müs
tahkem noktavı da kııybetmlı: oln· 
caklardır. 

Şimalde Volokola.mskı, şark~ Na
rotamlnskl ve cenupta Kalugayı elle
rinde bulunduran Ruslar MoJalskt 
karşı taarruza geçmek için pek mü
sait bir vazlyetoo bulunmaktadırlar. 
Bu şehrin düşmesi Smolenski örten 
Vlazmanın da vaziyetini güçleştire
cektir. Smolensk. ıse bütün merkez 

dürlerinden alınacak raporlara bağ
lı kalacaktır. 

Balık, ciğer ve saire kızartmak 
için evlere verilecek unların vesika
ya bağlanması işi de ayrıca tedkik 
edilmektedir. 

Börekçilerle tatlıcılara ve puta• 
cılara normal ziraat mev~imi girin· 
ceyo kadar un verilmemesi düıünül
mektedir. 

Lokantalara ise, bir lokMıtanın 
tuttuğu vergi defterine nazaran bir 
!lene zarfında ödediği vergi ve ka· 
zandığı para nisbetinde ekmek ve
rilecektir. Resmi mahiyet taşıyan 
otel lokantaları, alakadar makam· 
!ara, günlük müşterilerine ait mahal
li zabıta merkezlerinden tasdik edil
miş birer beyanname verdikleri tak
d:rde ihtiyaçlarına yetecek kadar 
ekmek alabileceklerd ir. 

Bu karar şimdilik bir tec:-übe ma
hiyetinde olmak üzeN'. Ankara, ls
ta.nbul, İzmir ve Konya vilayetleri
ne ~amil bulunacaktır. 

eHAR OF 

OOESA 

ayı almışlar ve şehirde mahpus bulu- Singapur 2 (AA.) - lngilizlerin 
nan 1000 den fazla İngiliz harp esi- lpoh·un cenubuna doğru ilerlemeğe 
Hnl bu suretle kurtarmışlardır. Esir çalışan Japonların sarfettikleri gay• 
nlın"n düşman sayısı henüz bilinme- reti durdurmakta oldukları zanne• 
meltle beraber kayıplnrımımı hafit dilmektedir. Bu cephede iki gündür 
olduğu söylenmektedir. ~·ara değer hiç bir hadise olmamış· 

ve şimali şnrld keslrnlerln1 b~sleyen ·~~~~~~~~~~ 
Al::n~nlann son cephane ve laşe te\'zi 

H:ıvn kU\'vetlerimlz, harekatın de- tır. B.idayettıc karı~ıklığa sebebiyet 
van müddetince Yaptıkları sıkı ~., . 1 1 h !Al b" · 
b!rll"'l ve mddCtll hücuzntarlı:ı. bu ne- vcrmış ol an :ıkpobnl u u takıyl~ıne 
ti e ı - rnt ve katlyetıc ld dil- ne suret e mu a e e etme azım 
cnıısu. e ee ld'"'"" t Tl • d" .. v • mcslne maddeter. Y~rdımda bulun- ge ıgını Mlgı iZ er şım 1 ogrenm1~ 

muşl rdır. bulunuyorlar. 
Kahire 2 (A.AJ - Barctıa taarru- Halihazırda lngilizler Japonların 

merkezidir. Söylendiğine göre Alman lliiii._ ___ .,;;..;;.;.;..;..-iiiiiiii;;;;;:lı..---' 

geri çeklime hareketini durdurmak 
lçin son blr teşebbüste bulunmak ü
zere Hltıer umum! karargt\hını smo
lenske nakletm~ti.r. 

Leningraddan alman bir habere 
göre, Volkot kesiminde Ruslar 45 ki
lometre llerlemlşler ve bu ileri hare
ket esnasında bütün bir Alman or
dusunu yok etml$1erdlr. 

Gece m uharebeleri 

Şark ceph esinde Alınanlann eski 
ve yeni cepheler ini gösterir harita 

(Noktalı cephe en ziyade 
ilerledikleri kısımdır-

Takriben 1000 kl§i kadar olan muha
cim Sovyet kuvveti, aynı ?.amanda 
blr,9(>k lstlkametıe.rden yaptıklan hil
cuml:ı.rla Almc.n menllerlnl sarsma
ğe. boş yere uğr:ışnu.şlardır. Dalga 

zundan evvel sahra topç~u ve İngiliz tehditkar her hangi bir mevzie yer• 
h:ı.va kuvvetleri, şehri r:ıuthlş bir su- leşmelerine mani olmak için muka
rctt.e döemü.şlerdir. Duşnınnuı Bar- bil taarruza geçmi~lcrdir. Müstevli· 
dlıı.yn gctlrmeğc muvaffak Olduğu l ler bu suretle top getirmek zarureti 
;mnlzeme mlktan pek azdı. Bardla'da. 
blr düşman livası bulw1makta idi. 
Bu kuvvetin bir kısnu öldürülmüş, bir 

Bcrlin 2 <A.A.l - D.N.B. ajansının halinde defalarca hücum eden Sov
sala.hlyetll bir kaynclı.1.nn öğrendlğl- yetıer, yakınd.3.n yapılan şiddetli çar
ne göre, 2 SonkAnunda Şark cephesi- pı.şmalarla piisltürtülmüştür. Ruslar, 

kısmı esir cdllmlıjtlr. 
3 denizaltı batırıldı 

İskenderiye 2 (A.A.> _ Neşredilen 
'hususi bir deniz tebliğinde denlllyor 
ti: 

I tbya ordumuzun ileri hareketi es-

(Devamı sahife 2 ıütun 4 de) nln Alman kıtıllan tarafındnn işgal köprübaşınm şimalinde daha zayıf 
============== J edilmekte bulunr.n cenup kesiminde bir hücum yapmışlarsa da bu da yn-

blr kôprüb~uıı zaptetmek için ~l.d- kından blr çarpışma. lle pilskürtiıl-
lllt Ak k a 1t.I e r ı detıı gece muharebeleri olmuştur. müştür. 

Faz la ekmek alanlar da 
tevkil edilmeli 

nasında dilşmnn denizden l!VJe ve le- lb . 
vazım lmkAnınuzı güçleştlnnek lç!n lıyacı kartılıyacak kadar un ve 

Malaya' da ağır 
muharebeler 

Bir evin çatısı 
gece çöktü 

Manila'nın işgali, 
Singapur'un vaziyetini 

müşkülleştirecek 

Bekçinin 15 yaşındaki 
çocuğu hafif 
yaralandı 

b!Jhnssa. gayret s.ıtfcder görünüyordu. ~kmc:k_ ~ardll'. Halkın fırınlar ön .. 
Buna katlyen muvaffak olamamıştır. c.3 bırikip b etmesine ıehep, bazı 
Buna mukııbll taarruza geçen kuvvet- kimselerin lüzumundan fazla ekmek 
lertrryız birçok tahribat yapmt.çlnrdır. alıp evlerinde saklamalarıdır, d eni
Blı It:ı.lyan denizaltısı batırılmış. ke- yor. 
za ikl Alm:m dc.ntzaltısı batırılarak Eğer mesele b' t~ilit bozuk- Londra 3 (A.A.) - B. B. C.: Fatihte Tezgahçılar caddesinde 
esirler alınmıştır. Bu muvartnklyet- 1 y deği.· de b• ~· J • 

8 
.• Batı ve Orta Malaya'da ağır muha- bekçi Mehmedin 27 numaralı evinin 

ll l:rrelcfıtı yapan kuvvetler, arasın- l~~?y .. · e b ]azı !dmsed ;ruı ez~=- rebeler olmaktadır. İngiliz kuV'vet· damı, dün gece saat üçte, biriken 
da, Ferndnl, Kipllng, H sty ve Hota- du u~ 15

1A tr~ arı şı et e ~ saki • leri Perak eyaletine ıarknn Japon la- karlanın ağırlığına dayanamıyarak 
pur gemllerlı~v~r.!!!.:,__ dıl:nıl • :'zunt ır.I Fazlal nıal da- rı §İddetle karıoılamıılardır Kuan- çökmüı ve 15 yaşında oğlu A'odul-

t tarı ıçm sa ıcı ar suçu o uyor a . hA l ,. · 1 h k ı d k l D h ı Fatihte yangın ı · ··zı k·ı • • ek· tan alii ngiliz kuvvetlerinin elinde- a en az a tın a ·a mıştır. er a 
ev kerme yu. erbc~ik 1•0 ~· Planlırınç, dir. yeti en itfaiye, Abdullabı hafif ya· 

Bu sabah saat beşte Fatihte Çar- me va saıre ır tirm~ o ar ne- • ralı bir halde kurtarmııtır. 
pmba mahallesind~ Kokıılubahnr d ı vurgunc·ı sayalmıyor? Vıcby 3 (A.A.) - O. F. l.: uıımımnıı11111111 .. mıınınııınnıunnıııııııııımıı11uıııı11H• 
sokağında, bayan S<'herin 1 O numa- E lcrine ihtiyaçtan fazla mal yt· Manilla'nın Japonlar tnrafından ir kalan kuvvetlerini, cenupta kullana
rıı.1ı ahşap evinden yangın çıkmış ve i?:anlar remİyete klU"fı, d ükkinlann- gali, Pasifikte asl«:ri harekatın ge· bileceklerini ve Malczyada Japon 
yan kaplama! -1

l bir odanın döşe- <la mal gİzlevenlcrden daha suçlu- lişmesi bakımından büyük ehemmi· tazyiki devam ederse, Singapur üs-
.. " ül ·· C'•ırlar. 4 yetis'haizdir. Dün ~~c~ lngiliz sünün müoki.:l bir duruma dü~eceği-

BU SABAHKİ 
-

TELGBAPLAB 

Müşterek Ruslar 
Vaşington Maloyaros-

beyannamesi laveçi aldılar 
Dün 26 devlet 

tarafından 

imzalandı 

Bu devletler, ayrı müta
reke ve ayrı barı§ yapma

mağı taahhüt ettiler 

Londra 3 CA.A.) - B.B.C.: Mlhvere 
karşı harp etmekte ola.n büyük, kü
çü1c 26 devlet, dün gece Vaşlngtonda 
mü.şterek bir beyanname imza. ve 
neşretmişlerdir. 

Mukaddimede bcy:ınn~yi imza
lıyan devletler, 14 ağustos 1941 tnri
hlnde B. Rooscvelt ile B. Churchlll 
arasında Atlantlkte vuku bula.n gö
rüşme neticesinde nan edilen gaye ve 
r·ı>ensiplcrl, müşterek gaye ve prensip 
olarak kabul ettiklerini, hayat, h\irrl
yet, istiklal, din hfuTlyctı, beşeri 

hak ve adaletin muhafazası içln gad
dar kuvvetlere k::ı.rşı mücadeleye atıl
dıkl:ınnı ve nlhal zaferden emin 
bulunduklarını illin eylemektedlrler. 

26 devlet tarafından imzalanan bu 

Cephenin muhtelif kesim· 
lerinde Rus ileri hareketi 

devam ediyor 

Londra 3 (A.A.) - B.B.C.: Ruslar 
Moskovanın 150 ltllometre cenubu 
gn11bislnde bulwıan .Maloynroslaveçl 
geri almışlardır. Bu haberi ve.ren dün 
geceki Rus tebllğl cephenin diğer ke
simlerinde de Rus ileri hıı.rekctinln 
devam ettiğini llı\ve edlyor 
Neşredilen lli.ıssui bir Rus tebliğine 

göre 26 - 31 blrlnclk~nun arasında. 
cereynn eden muharebelerde, me.rıl..-ez 
cephesinde 15.000 Alman subay ve 
eri öldürülmüş, 60 tnnk, 11 zıı'hlı oto
mobil, 287 top, 91 ha'lln topu, 461 
ağır. 309 hatif makineli tüfek, 249 
motosiklet, 40 lokomotif, 325 vııcon 
ve daha birçok mnl7A'Ine ele geçlrll
ml~Ir. 
Meşhur Alman spikeri general, dün 

akş:ım radyoda, Rus cephesinde Al
man muvaffnkıyetsizllklerlne şlddcUJ 
soğuğu bahane göstererek Almanlnn"l 
cepheyi kısalttıkl:ınnı, Ruslar t-.ı.o;:ı. 
münakale i?uıtlarmrlndan istifade 
etUklerl halde Alman mün:ıkale hat
larının pek uza.nuş olduğunu ileri sür
müştür. 

mrışterek beyannami!nln ~an şun- Bard·ıa 
lnrdır: 

· 1 - Müşterek be~nnameyi tm?.:ıla-
nas il 

zaptolundu? 1 inış olan devleUer, üçler m4nkı ft.za-
1anna ve mihvc:-e iltihak eden dev
letlere karşı nskerl ve lktlsadi bütün 
knynaklannı birleştlrmeğl tnahhild 
ederler. 

2 - Dcyannameyl lmzaJ.ıYan devlE!t
ı ıer, aralarında l.şblrllğlnde bulun
mayı, nyn mütareke ve ayn barış 
yapmam.ayı taahhüt ederler. 

Agedabia'da harp faa
liyeti hafif oldu 

Londra 3 (A.A.) - B. B. C.ı 
Beyanname, sonradan iltihak et- Bardia, Cenubi Afrika kuvvetler:i-

m~k !stlyccek. başka. milletlere de . . . . .. 
aç•k bırakılmıştır. Beyannameyi Blr- nın şıddetlı hır hucumundact sonra 
leşik Amerika devletleri namına B. zaptedilmiştir. Kasaba, 31 birinci
Rooscveıt, Inglltcre n:ımına B. ~anundanberi Libya harbinin en şid
Churchlll, Sovyct Rusya namına B. detli bomhnrdımnnına tabi tutul
Lltvinof ve diğer devletler miımesille- muştur. Evveli en ağır lngiliz top
ri imzalanıı.,Iardır. ları kasabayı 2 saat dövmüşlerdir. 

Beyannamede harpt~n sonrn mute- Kara topçusunu, harp gemilerinin 
ı bcr olmak üııcre şu e--..:ıslar tes'.>1t edil- ve en sonunda ağır bombardıman 
1 mlstlr: tayyarelerinin bombardımanları ta-

l - Alakadar devl-eUer, razı ohun- kip etmiştir. Reuter muhabirine gö
dıkça, l'tazi değ!.şl.kliğl olmıyacaktır. re, Bardia0

yı en az 5000 mihver a ... 
2 - Bütün de IeUer kendi hiıkü- keri müdafan ediyordu. Bu kuvve

met şeklllcrlni scrbcsç~ tayin ede- ı ~ bir ~ıs~ı. ölm~ş. d_iğer k1amı da 
cckler ve hükümleri nltlnda bulunan lesır edılmı tir. Bıngaz.ı cenubunda 
mlll.etlere de ayni hakkı tanıyacak- Agedabia' da hava §nrtlarının fena-

ı lnrdır. lığından dolayı harp faaliyeti hafif 
3 - Büt.iın devle.Uer, serbesçe ham olmuştur. 

nuı.dde alncaklnrdır. İş standardı. lç- -- - -
tınıal işbirliği temln edUccekLlr. Fra nsa'd a Jouhaux 

4 - Bütün mllletıere emniyet 
temin edilecek ve mütıecnvlz devletler 
silahsızlandırılacı:ı.klardır. 

Amerika Hariciye Nazın B. Cordell 
Hull, bu müşterek beyannameyi, t:ırl
hln en büyük ve en mühim ve~UmSI 
olarak tavsif etmiştir. 

tevkif edildi 
Vichy 2 (A.A.) - Eski Umumi 

lır Konfederasyonu katibi umumisi 
B. Jouhaux, hükumet aleyhinde pro
pagıınd .. yapmış olmak ithamile tev
kif edilmi~tir. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııı ı ı ıııı ı ııııııeııııııııı ı ıııı ıı ıı ıı ı :ııı 

- Ben nrt.lk sahldeıı lhtiynrlam~ ayol-. 
- Yok canım, daha dur ba.kalını.M 
- Vallahi öyle hemşire, tramvnylarcla kimse kalkıp yerini vermiyor artıtt. 
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SahJte 2 3 Klnunusani 1942 

l Diin Geceki ve Da Sabahki Haberler J 
~~~----------------------~~·! 
Harp tebliğleri Ja~:~:l~'~1ün ~~~Q Harb!:r~~li;:ıc;~ıt::m~::k~iae;i de 
Alman tebliği Ş k h doğurabilir mi ? 

u:;ı::,: ::f.::!: işgal ettiler ar cep esinde ~~ ıa:::.., ~: ft_ı::: ;::,t, ııa::,:;;n;;:. 
taarnızlarma devam ctmlştir. Dü.şma- Amerika filosu Felemenk Sovyet taar losundan kurtulup Boğazlara lünç buluyoruz. 
nın açmış olduğu gediklerden bazıSı Hindistanı sularında r UZU yaklaşması bne akla sı~az. Türkiyenin, yardım veya kolay-
tıkannıııı, bir kısmı da büsbütün orta- &·•u 
dnn kaldırılmLltır. Bava. tuvvetıerl, harekete baıladi Boğazlan ehemmiyetten düşü- lık göstermesinde şu, bu taraf 
dümıanın gcrllerlne hisoolunur tahrl- J J M •JJ ' • d•I J ·ı· ren ikinci sebep, Girldln ve Ege için belki de aklımızın ermediği 
bat yapmak suretllc, ordunun tedafüi 8p0D ar anı a ya gır 1 er, Dgl iZ deniZindeki adaların Almanya nfaatıer olabilir. Fakat, dü-
harcitutma müzaheret etmiştlr. Vatincton 2 (A.A.) - Harbiye k tJ • d 8 d• ' J • d"J şünccmlzin tersine va · t böy" 1 

• _ t leri Nazırlığının mahalli saatle 9.30 ela UVVe eri e ar 13 yı e e geçır 1 er elinde olmasıdlr. Boğazlardan ,,J,_ •• • • zıye e 
Ku,!Velli hucumk~~ avcı d::_~re neşrettiği bir tebliğde ıöyle denil· . Rusyaya her hangi bir yardım de uı.Sa, Turkıyeden zorla bir 

de dun Kınm.d'.l. Teo vua.nY"a çı- d" ' f · 
knnlmL' olan düşman kuvvetleri.ne me~t~ .ır: .ş.rk ccıphesinde• Moakova vel Japon denizaltılan Hawai takım bu şekilde, imkA.nsız hlle girmiş- men aat koparmak ısteyen tara-
ve sahlldeld limanlar tesisatına karfl .

1 
~ilrın: Jıapon2 ~talk:ına denMup Londradan gelen ~erler Şark cep- adalanndan üçüne taarruz etmi§ler tir. Çünkü, t.ecrübe de gösterdi fın, elde etmek istediği bu men"' 

flddeUl taarniZlnrda bulunmuşlardıllr. l ~11 uv~l er, s' ..... MOD ·ıinun a. .a- heainde Sovıyet kuvvetlerinin mu- bir müddet bu adalan topa tubmıf• k1 büyük hava kuvvetleri karşı- !aatle Türkiyeyi harbe so1~arak 
Orta hacimde bir ticaret vapuru e m a saati e '"" anı aya g:ınmş- ff-1..:.. ı · · hah · n_ ı d B L-L j · karşı ta fl b" l ştl 1 t 
ufnk bir harp gemlslnin bıı.tınlmış, )erdir. va ....... ,.et e~ı er fNIJyor. vu ar ır .•. u ~er . ~pon denız k_?v- smda, donanmalar ve kafileler ra a ır e. rme ..... en Çl• 
ehmnmlyetı orta. derecede üç kargo Bu kıtalar, zabıta vazifesi gönn~ l.aberlere gore Sovyet kıtalan mer- v~lc~m faalıyetimn azalmadıgmı karaya yakın geçitlerde kolay- kacak zararlı neticeyi ölçüp biç· 
dn yangın çlko.rJIJl1' TC dört nakliye ğe ve asay:İfi muhafazaya ki!i gele--; kez mıntak~sın~a M~s~ov~n 1 ~O goat~nyor. . ' . tıkla batınlı or. Alman- mesi ldzımdır. 
gemisinin n~ır surette hasara uğra- cek miktardadır. Bütün Amerikan 1 kilometre pmalı gar.bwndeki Stant- Dün Çunkıng den gelen bir tıel- y Esasen, Bütün bu düşünce ve ihtimal-
tılmıc; oldu~u bnbcr verilmektedir. ve Filipin kıtaları. günlerdenheri ıe- sa ıe}ırini zaptetmi§lerdir. Şimdi gnf :iyi techizatlı Çın kuvvetleri· yanın, Rus harbine başlamadan l b 1 d .. zd .. h dı 

şı aU Afrlkada kru'ada ehemmi- lıird ekilm. b""t" -c1afa Sovyet kuvveıtleri Jimalde Kalinin, niıı Birmanyaıya T&rdıklannı n bu önce Yunanistanı, Gfrldi ve Ege er, u yı a yu e yuz arp -
yetllm harp harekatı olma.mıştır. Age- tesis~ ç kısme~ :,kau ;;e :~le<li~ c~upta _!(aloga' dan Mojaisk'i . t~· ~~henin müdafaasına ~r~. etm~k adalannı sırf bu düşünce ll& ve şında kalacağımızı ispat eder 
dabya clvanna sürülmü.ş olan İngiliz mi§ ve lı:ısmen tahrir> olunmUf bu- dit C9tmıegc batlamışlardır. Moıaisk JÇUı ye-: aldıklanm bı1dımuştir. Bır- bu kadar !edakBrlıkla işgal etmiş mi? Asla. 
kuvvetleri Almr.lann kuvvetli bom- lunmaktadır Yaralı bir hayli Azne-- Moekova etrafındaki ilk istihkamla- manya, hem Çine teclıizat gönderil- otduğu anlaşılıyor Öyle bir harbin ortasındayız ki 
b:ırdıman tayyareleri teşklllerlnin ia- n"'k.an ve Fiıipin askeri 31 llkkinun-1 nn. bulunduğu yerdir. So'V)'et kuv- metli. bem Hindi.tanın müdafaası R • ,.:,.. ~· te yann ne gibi karga .. alıklar cıka-
arruzuna uğramış oldukça mühim m- da Manilladan tahli;c edilm.i§tir. vetıeri burasını ele geçirmeğe mu· noktasından çok mühimdir. Bunun usyanın gır-""ı1 .. 1gı her harp cağını b"T" istekl . 1 e • ğ 
J1nta duı;ar olmuştur. Manilla yakınındaki durum, Ameri- voffak olurlarsa merkezde muhare- için müttefiklerin burada şiddetli bir can daman olarak Türkiyeyi zor m ' u un eı ım z ra -

Malta adasındaki tayyare m·y~~n- 'bıoı ve Filipin lutalan tarafından it- be tamamen Moekoıva mmtalı:aeın- mulavemet gösterecekleri anlaşıl- ve sıkışık bir duruma sokan Bo- en bize kimlerin ~e ne zan:.an 
Janr.:ı. knrşı yapılan keşi! ta:ı.rnızıan- gal edilmek.te bulunan hatların cezri dan uzaldatnuı olacakbr. ma1ctadır. Maamafih Japonlann Fi- ğazlar bu harpte lngllterenin sata..~P sataşmıyacagım bugun. 
na muvn.rrnklyeUe dev::ı.m edllmlştlr. surette tashihini ve Manilla fimali- .Lon_~ra, . son vaziyet 6z~nıe B. lipin adaJaı:mın işgalin_i ta~mlama• Rusya' ne beraber 'alınası ve Al- den kimse kestiremez. 
Bl:1ncikiıııunun 24 ünden 31 \ne kada.r nin müdafaasına memur kuvvetle- Hıtler_m hız.zat kuma?dayı elme a}· dıkça ve Singapuru hiç dıeğılee mu· man · vi Biz, her ihtimali, en kötüsünü 
İnglllz hava kuvvetleri 56 tayyare ri . talo\iyeair.i jcap ettinni§tir Hat• mak uzere tayyare ile Smolenak e hasara etmedikçe bmada genit öl- yanın geçen yaz tatbık ettlg dahi göz önünde tutarak bltaraf
taybetmlştlr. .Aynl d~ e:ma.ruıda larnnwn lı:JSalblması neticesinde Ma- gjt.tiğiru ve karargahını orada kur- çüde bir harekete geçmeleri pek harp plAnı neticesi ~ yararlık- 1 kta 1 ak tetlk .. ~Ü 
İnglltereye karşı yapılan savru}ta 18 nillaya gide Y ı, b"tt b" k k 1_ duğunu bildirmekt:ıed.ir. muhtemel değildir. tan çıkmıştır. Sovyet Rusya, bi-

1 
n ayn mıyar . u 

Alma.n tayyaresi zayi olmuştur. J n) 0 1h a 1
• açı 

1 
.a Dünkü Alman tebliği Şark cephe- Binnanyaya gelen r:... kuvıwAle- ztm. sırurlanmızdan da em'- o'- yaşıyoruz; yann harbe gırecek-

mıı ve apon ann ıe re gırıne enne . d .:.Jd 1. uh L l ld v ..,...... ıu '
1 

ı l gibi h H h 1 meydan vermiftir. Şehir evvelce aın e ıııu et ı m areoe er o uguna rinin miktan malum değildir. Fakat duğu için aramızda anlaşmazlık m Ş z azırlanıyoruz. er a • 

V 
• l 'd k c. açık tehir ilin ed"ldiğind: k n Sovyet kıtalannın Alman haıtla· kuvvetlerin mühim miktarda oldu- 1 de harbe girersek kabahat bizim 

aşıng Ol~ a r d ... müdafaa tert~tı yok::w rında bazı gedikler açtığını, fakat iu ve general Wawell'in lcumanda- o amaz. olmıyacaktır 
<:;1 ~n lkayıbı dıemmiyetli olmakla b~lardan bir kınnırun tllumdıi11u, •altında harbedecıelı:leri anlatılmak· Diğerlerine gelince, ne toprak Bu """n · ,,. ......... da da vatan 

ff ff l b L J h" 1 k bir kıammda diipnanın tamamen tadır. almak ne harbe dayanıklığı art- .1"" ~~.u 
goruş,W9e er eraoer apon ucum anna arp • tıld v b"ldirm ktecl" Lib 'da l..ib , . • ufuklan henüz durudur Vicda.-~ • yapılan mukavemeti azaltmıyacak· gen a ıgını 1 e ar. ya : ya da Acodabıa brmak için Türkiye ile çatışmak ' 

tı. Amerikan ve Filipin kıtaları Uzak Şarkta: Uzak Şarktan ıe· mmtakuında durgunluk hüküm Ml· ist.e en kimse ktu İ "lte nımız rahattır. 

B. Churchill yakında 
tdırin timalind k tü zil ' len heberler Filipin adalannda vr rüyor. Buna mukabil Britanya kuv· Y . yo r. ngı re .Necmeddin Sadak 
:..._ı dil-~··· e M~«;,_,_ mevK er ~ çok ciddi olduğunu, Japon- vetieri Bardia ve Sollum"da mahsur müttefikimizdir. Başlıca gayesi 

mühim kararlar 
beklediğini aöylüyor 

.119Ka.& e .,...,,.Jr. USuuı&.em 0r!'e- l "dd ı· '-~- '---L-- • ve f ti Tü"rld i b~--1 
gido· aduil.> Manilla körfezinin d.i- ~nld~ ıı _t._ etdı. D'Jl'Luu.9&Jll dyaptıkla~ Mibvder Jtayyetlennl e karp taarruzla- men aa yen n ıwı.n:u Dahiliye Vekileti huauai 
ier müdafaa noktalar1D1 aailam au- uı ırm~te ır. zoa a uma yem nna evam etrn1ı erdir. Bardia de- 'Ye müstakil kalmasıdır. Alınan• k l .. .. .. 
rette muhafaza etmekte ve düpna- Japon kaTTetlıeri çıkarılnutbr. Bun- niz~en de topa tutulmut 'Ve dün ea• yanın Türkiye topraklannda gö- a em müd.uru 
mn bu limam kullan uma ini 1- lar Manilla yakınındaki mühim Ca- bah zaptediJmİttir. lnailizler seride- zü olsaydı Balkanlan alarak hu- Ankara 2 (Telefonla) - Dahi-

• . maktad 1 So 
2
:f t m fm~ Yite n.erkez üeeüne doira ilerliyor• ki bu ımıkaıvemet merk-ezlerini ele ' v lire Velı:lleti Hmuai Kalem Müdür-

V ~ingtf on 2
1 

(A.A.b). hl~ng-h fiddetli ·~=~ muharebei: O~Uf 'Y: lar. Japonlar dün Manillaya girmir geçirmek ilti,yorlardı. Bunlardan bi· duduınuza dayan~ zaman, or- lüğüne Pazarcık kaymakamı Kazı. 
ton a.o:ı t.rans an tam ır a· .. . _ le:clir. ri ortadan bldmhmtttt Sollum'a dularını Rusyaya gotürmeden ön- mın tayini yülı.eek tasdikten çık• 
lüıdedir. Roosevelt, Oıarchill TO dapnan fimalden gelerek tiatüste Male d · d 1 '- 1..-- • • •• · • · bizimi "t m tır .. • } • •• • I" .• hücumlar yapmıttır Japon hava fa• zya a YaZJ7elle Ul1(UD U&. ~ da katı bir darbe ındırilmeaı Ce e de harbe glrlşir, Hi • lf • __ 

kmup1 vıdr ıerıb u1ztrn skuredn lgız 1 muza- aliyeti bundan ~elki günlere na- vardır. Japon hava k~tleri Sin- beklenebilir. lng:ilizlerin bundan terin imzasını ~yan samimi Ant 1 'd futb l 
ere er e u unma ta ır ar. ' e .. t adi k ı T__.s_lu • d....ı...· '-- L '-- a ya a o maçı . .. . zaran bir paıça daha azdır. Düt- .. apura mu em a ın ar yapıyor- 10J!Z• ~ 1 • ..... D11re&.Mle IMlf- tenılnatı tam o aralık vermez .. 

Bundan evvelkı muzakerelenn f•Jj • lar. lamalan mabtemeldir ' ' Anlal7a 2 (A.A.) Bayram munıa-
b

- .. k b. k b" w·· t f''- L _ man. ı pm takım adaları cenubun· • dostluk anlaşmasını tam o gün- b~l 1 · 1 M · futb 1 uyu ır ısınının ır m e ıa. narp d Sul dal d J l fak b" se ....... -e ge mış o an crsın o 
iatihylat pr.:>gramının hazırlanma- ka .ı:. ~ arın ao·~ oyba _uı 1 dır terde imzalamazdı. tak:mı, ıehrimiz muhtelitile yaptığı 

L • d'ld·v• . d" 1 1 le 1 uırve. çı .. armııtır. ıger o ge er e GI w il ç• k t J "' rll iş sözl t •- fı L ·w il L nna ta;ısıs e ı lg:I fım J an aıı ma - . d v b" Ltu • ave ın 1 a arı ve M er a l1ınış uuza- maçı Si ra .. arfl e m;;azanmıştır. 
d 

.,. 1 ·ı A 'k b IFlre eger ır ıey yom; r. , 
ta ır. oır eşı.. men a u progra• c . d . .. .. mr be2.en hayat! zaruretler kar-
. un. tatbiki iç~n bütçıeeinin yarısını avıte enız uaau radyoda bı·r Birmanyaya şıs:nda unutulsa bile, Türkiyeyi Halı fiatleri artb 
tahsıs edecektir. boıalhldı 1 h rbe ka k b "bi _ Son zamanlarda halı plyas::ı.sında 

Diplomatik mahfillerde basıl olan Vqing1on 2 (A.A.) - Bahriye Re- J zor a ~ 90 
ca v u gı 'f'8. canlı hareketler görülmeğe başlamış-

kanaate göre ıimdiki görüımelerin aretl tebliği: nutuk so•• yledı• girdi er ziyetlenn nereden dogacağım şim- tır. Piyasaya yeni gelen halılar, es-
l>aşlıca mevzuu Latin Amen"ltanm Birleşik Amerlkanm cavıtıe deniz dilik kestirmek güçtür. ki itinalı halılara benzemekle bcra· 
ba harpte oynıyacağı roldür. Aynı 6ssii düşman, Manllaya girmeden~- (0.. tarafı l inci sabilede) Ortada başlıca üç mesele kalı- ber ra~betln böyle gittikçe artması 
mahfillerde Hull ile Rio-de-Janeiro 'Yel tahliye edil.m1ştir. Hava bombar- dlkknte değer bulunmalttadır. Şehri· 
konferansına gitmek üzere yakında dmıanı neticesinde tahrip edilmemi§ cDüıman, dünyaya dolayısiyle ileri hareketlerinde ge- yor ki Türkiyeyi bitarafiığından mlmekl tıcart mahafJlde, bunun b~· 

olan bilt"'- -"' malzeme ve d1- ..:L-ektedirler. çıkaracak kargaşalıklar do!!ur- zı eller tarafından glrlşlcn stok yap-
Vaşingtondan ayrılacak olan harici· wı .,..,....,, ., ... ~ ah kk h 1 .,,....., ~ _ t W 

11 
•• d.. 1c·· _ ıııaddeler tahliyeden evvel memurlar t a üm Ü yuının masına ihtimal verilir: Rusya har- ma teşebbtlsü lle al!taı.dar olduğU 

ye mus qan e es ın un u go- tarafından lrurtanlmı.şt Bütün sa- akam Perrak bozgunu söylennıetttedir. 
rüşmelen; iştirak ettikJ.eri manidar nayt vasıtalan ve mah~t da da- ete uğradığını bi, Afrika harbi, Orta Şark. Bu yii?,den halı naua.n da nlsbct-
addedilmektedir. bU olmak üzere her türlft ta.şe leva.- anlıyor» . T~o ~ _(A.A.) - 11 inci lngi- Orta Şark, yani Sürlye, İrak siz derecede artmıştır Artış mlktan 

Diplomatik mahfillerde konfe- zımı tahrip edµm.Lştlr. Deniz basta.- liz tümenınm orta Malezya.da Per· gibi l rin k di hcıı .. "---A bir şimdiki halde metre murabbaı başı-rak eh böL--:-d yer e , en ........,uu.uı.a. ı na 25-26 llradır. 
r~ı.:ların, müttefiklerin harp gaıyret- ı ~ mtıstahdemlert, yarahlan te- y . Delhi 2 (A.A ) Hindia- n ~i -~ .e uğradığı boz- harp değeri yoktur Sürlye ancak -----
lerinin mükemmel eurette tertip ve davı etmek Ozıe.re Kanab.o deniz bas- em . . - guna daır Domeı aJanema aşağıda· . . : . Su çekerken kuyuya 
tanzimine ve mü§'terek blr strateji- tanesihde nzlfc ~da kalmıttır. tan Ye Birmanya kuvvetleri Ba,ko- ki ta&ilat nrilmektedir: Mısır ddvasıJe ılgllidır; İrak, pet-

. h lan d-L-. Bütün gemiler~ deniz müstahdem-ımutan· general Wavell. :radyoda rol bakımından değerlt olsa da dü•erek boğuldu nın anr manaa uıoı;•u memnu- v n.~- ta fınd d - s . ti" . b" '-"'d d . .lerl Manlla ve Cavite bölge«lniden .öy)edigi bir natakta, seçen eenenin Ll"9man ra an orman a vu· -'di Ka~-A•r Buralara Kuduz b&stanesinde pansımancıI*: 
~~elim~cıp k ırd~gı e evam etti• düşman : 3den enel batta ı.ra.- Mkeri vakalarmı gözden geçirmif ve cude getirilmit olan bütün istihkam- ~·ki ... ;_,.,......,. . bü'""'"" ' yapan elli yqlarmda .MuhMldin dün 
iP rb.me te ır. fa naıkleaumiftlr. Diler 'böl&-elerde u~ 

1 
. 

1
• 

1 
lar biribiri ardınca zaptedilmit. ge· r yeyi yo edecek .ı~ or- Meyllnakapı c1vannda. oturan tey7.e-

Bizzat Cburchill Kanadadan aT· 1faı"e de~ bir şey yoktur. ;:,t W ~ an an~eden dolayı alt nera: Bennet kqmandaa111daki Avm- dularla gitmeye imkA.n yoktur. sln1n evine mlsatırl.lğe gltm1§. balı-
det ederlı:er. trende kendisine rela- Felemenk Hmdiatam 0 ugunu an •fbr. traly..L tümeni ile lskoçya tümenine Bu ordulann UIU1l zaman daha çedokl kuyudan su cekmek ~Ur. 
kat eden gazeteciler yakın bir jstik- uJ d General Wavell. Hitler'in proııra- mensup 3000 nefer bozguna uğra- hayat! bMka, işleri vardır ' Muhiddin dolu bakracı kuyudan 
halde büyük kararlar beklediğini ve • 8 ann a mını izah ettikten sonra. Almanla- blmııtır. Düıman, Selangor bölge- • çıkaru'ken kardan ayaklan kayarak 
hu kararlann resmi tebliğlerle değil Batnvıa. 2 .<~A.) - Amen"lı:an nn Ru.yaya karp yaptığı taarruz• sine alelacele çekilrnit. Japon öncü· Rtısyaya yardım içln, İngiltere müvazenesin.1 kaybetmlt ~ tepe ÜS-
tatbik edildikleri anada ifp edile- ~. gemılermın halen Fel~enk dan bahsetmit ve ıöyle dcmiftir: leri tarafından sıkı ıurettıe takip -.e ile Amerika, yollarını bulmuşlar tü kuyunun lç~ düşüp bo~uştur. 
ceğini ıöylemiftir Hindiatanı takım adalannın ıanal . d·1,...; ... · Orma- ..ı 1 rdı Tü" ki 1 Ce.9ed lruyud:ı.n çıkanlnrak muayene· . ,__ el f'--•· b 1 d ki cHitlerin yapılacagınv ı tefahürle ızaç e ı ~.ar. oua cereyan ve açmış a r. r ye yo u en si -.pı1 ...... ve ..,,1k.1arnk öldü"'" ..... 1r.1smın a aaııyette u un u an ' ed ı it "dd li 1 r1~ uıuo,ı UV&,.. 

6
'" ......, 

Londra 2 (A.A.) - cStar> ıra- re!'men b.ildirilmıektedir vaadettiği ıeyler gerçeklctmemirtir. en ça~ı~a ar ço fi et o • zoru ve en u~udur. laşıldı~dan gömülmPslne ruhsal 
_ t · · V · d L-' h • . · A •-'-- al I . lm muı ve ıımdıye kadar yapılan mu- . verllmlştlr ,._ esının aşıngton aıu uauaı mu- Batavıa 2 (A.A.) _ Reami bir 1 rua. onun y an anna ınanı J)'Or, h b 1 . k 1 lm 1 Rusyaya t.aarruz için, Türkiye · ---
'--'-" . l ,,., 11•. U k c:....-· dl . ald I are e enn ıen an ısı o uıtur n- p f k hil" d ki h .uaoırı, g~era w a.vıe ın za .,-..ıt· t tebliğde kaydedildiğine göre bir Ja· vaa erme anı mıyor. Bundaıı T k 1 d "k k yolu ile hedef olabilecek tek yer asi İ aa ın e arp 
tali Müttefik kuvvetlerin Başkuman· poo tayyaresi Felemenk Hindi.tanı- ba,ka Hitlerin yaptığı gaddarlıklar : aJ ay::; ar\.ıon k er~e f' st - Kafka.syadır Halbuki AJına or } k • elcnlığına tayini İngiliz - Amerikan nm ıimal sularında bir Amerikan da fimdi gizlenemiyor. d . apo ar, ır ço eaır a mııt ar· d . n - sanayii meDJ e et ıçine 
.n te"ik k d" ı· d ö- bar . . . . G ır. ulan bulundukları yerde Kaf- nakledilecek 

.. ~ld)~•V•• ~~r ın~syon pkanınd" a ag- p ıemısıne taarruz, etrniför. e- Yenilmez sandan Hitler ordulan, kasyay'a, Anado'u r-öl ve d'ağıa 
~.ıu ugunu te~ın et_?te te ır. u· minin ciddi hasara uğramadığı ilave Ruayada na al sukutuna v amı , 3 nakliye gemisi bahrıldı 1 

!J' - V"flnrton 2 
(AA.) - Roosevelt, ha.-

yak Okyanustakı Muttefik donan- edi1melııtedir. ~-1..·-- d Y 
1 

ugr 
1
1 

nndan daha yakın ve geçllmesl mı tıoplantmnda Pasifik ablllndi 
1 Ba k da 1.. Am . '°"ua.MUJ onmuş ve ::;anıı Dllfbr. A- .,_._ 2 (A.A) a· J bul ha tt eıııemmtyett bals '-·-b b-L-=-' ~man n !gına . e,r; Tobo 2 (AA.) - İmparator- maı. orduau li>ya'da da yenilmif &ua70 . - u apon daha kolay yoldadırlar. B1r de ontn :J'9. leıtn ~. 

ıre~ ·ı;;;~ten :;ır~l Kiııg lD lak umumi karargahı deniz kısmı ve hemen hemen imha edilmİ§ bulu-~ b~~o~-~b :~~duı Tilrldye ne ha.rbetmeye neden =r m:e= mO:e::ır:: 
n ıoy enm e r. büc1iri7or: Japon filOMa Pasifikte ka· nuyor. L- aa ~ ~311DU --~'" r a .?~ lüzum görsünler? ı. oldaiunu ~. Yalnız bam 

· J-L-~ Pal dal nucum ebmf ~ ~uye genmıını 
• • m gQDROn ve myra .a .arma Hitler pek az baiday ele seçire- batırmlfbr. Diğer 3 pmi de t...ara Mısır ve şimal AfrDauıma geç- abftlde WsMID bul kısımlan...,. 

Portekiz müstemleke- bıtı taarnızlannı y~nilemıt. .., u- bilmif V\l petrol bulamann,tu. Bu .. 1 k j.ıdft A---· - eğ lecHlecekttr. 

ı • d • kını L.angarlan telsız tolcraf lılıtu- ugramıfttt. me ~· 111M1U1yanm er 
enn e v:ızıyet )'Oolannı yerele lnılunan ı.a,yarelıe . husualarda Alman .kJklan mühim böyle bir niyeti 'ftU"8B ...._ motörl\1 lfllllla------------. 

Lizhoa 2 (A.A.) - D. N. B.ı ye aaireyi tahrip etmiftir. rı niabette erimit bulunuyor. Harp jçio Alman milletinin ordularm, btmn ıstelhDhı hatıl •• ,., e Df il? 
Portekiz gazeteleri. Müetemlekit Na- Muailla körfezinde Japon tayya- zaruri olan biıçok maddelerden Al- d . . yardnnmnzla dahi ~; 
Zll'1Dm Portekiz Ginesiyle Y eşilburun relen bir muhrip ile iki karakol ge- manya ..hrumdur. Alman milleti or uya hediyeaı Trakyayı Maımarayı geniş Ana-
takım adalan na yaptığı tefrit seya· :mimni ve üç büyük ~ vapuru- fimdiye kadar görmecliii derecede Berlia 2 (A.A.) _ Alman mil· dol Tnrk ordusll ' dö ·· rek 
hatinden döndüiünü yazmaktadır· na babrmıılardır. mqum bir luı dalıa geçirmek zo- leıti, muhariplere yardımda bulun- uyu. e ruşe 
lar. Bur~rda vaziyetin bir~ ~r: Port Darwin'de tehlike randa kalacakm. 1942 yılmı korka mua için kend.imne yapılan müraca- geçip, Sdriye, FDlsttn ve TDı 
pk oldugu evvelce haber nnlmı§'tı. i areti ve kaygı ile ltarplamak ZOIUllda bu- llte pek girel mubi>elede bulun- sahrasını &paJI biran batırma 

Nazır Lizbon'a döner dönmez Sclney 
2 

(1 A) _ H b" bar h:.nı.a elÜ§manıa hali itte b• merka:- IJ1Qftu. Yin elbi.e -.. ktirlderin gettrdiğtnt aarumyonız. İngllız 
derhal B. Salazar'ın nezdio~ giderek jl d b .' :k. • d afr ınla k eledir. toplanmw tok MI nem neıtioe ver- ha't'8. kuvvetlerlnln bugftnlerde 

1 
_ •• _ .. k~ ~n an erı J ıncı e a o ra b! 

onun ~ go~uım~ı ve mutea l'Den se- ba aabah Avwıtralyada Port • Dar- Bununla beraber diipnanmuz he- mittir. Yin elbiae -.. lı:lirlder yüklü sık sık, cenu Yunanistan ve 
yalıati ~etıce!eı:ınden memnun oldu-'win'de havıa tehlike ifareti veni- nüz çok kuvvetlidir. Ve b&yült bir biıçok mınler muiat.dif mesk-1«- İtalya Ymanlannı bcmbardıman 
iunu eoylem:ıttir. miıtir. Tehlike ipreti iki aaat sür- 1tiddet ve vab,ale dövütecebir. Fa- den tark cephesine doğru gitmekte- ettiğine bakılırsa. AJmanyanın 

Nazır, kendisinin hu müstemleke- müftiir. Bununla beraber tehir üze- kat dünyaya tahakküm etmek hmu- dir. Baadan bat!...- Alman milleti daha kestirme ~ taşıtl daha ~ 
ferde bulunmasının, herkese hü- rinde biç bir tayyare uçmamışbr. sandaki hu1yamun kati •rette ab- 9:-.ndiye lcadar ~ 2 mİlıJoa 23S ıay olan denls yolunu tercih et-
~~metin icraatı hakkında büyük biri Avustralya :radyosu, Siyam ahili mote malıktim olduğunu lı:endi kon- bin ~la 47,568 gramofon hediye ttM ..,,1 .. ,1._. 

ltimad telkin etmif olduğunu peyan açı.klannda dört Japaa nakliye Ta• dine itiraf etmep 'batl1111111 bulana• etmİftİr. Bu 7arcb.J,u -... et• aa -~.ıvr. 
etmiftir. IJMUUnan b.bnldıiuu haber veıiyor. yor.> - eld.dir. Bumm lçlDdir ki Bulgariıltaııda. 

Dün Aıbidin Da.er, bir ,.n
anda t&Jie dqon cMa-.effa -
h 'Pld:çe ite c&Jl:t aemae.~ 

Mlk.weffu _... c6liD 
bchr. Bu:ı ..-mi il&nlarda da 
bllamlan ba 4l)lü:t tabiri hem 
yenİE, hesn çirandlr. Y<ıerine gö-
1'8, merhum. yahut ölmilf dene
bilir. Sene ~ müteveffa, ölü 

dememeli; 
V elat edeıı, ölen, göçen 

'---- 1
demelil 



3 Kanunusani 1942 J. KŞAM 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Zincirleme medeniyet 

- Oilum... Tepıi ile yemek se-
tir •.• 

On yedi on sekiz Yatlannda bir 
delikanlı idi. Saçlarını taramak sevi
yesine V&rJll1'. Şehirli biçimi kostüm 
de giyiyordu. Halta iş elbisesi yok. 
Bunlarla çal1'ıyor. Pek fantezi bir 
1raraon. 

Biraz evvel, kapının d14ında ken
di Yatıtlarından biriyle konU1muı
na kulak misafiri olmuştum. 

Hayret içinde kalmışbm. tık defa 
olarak benim ortaya attığım bir ke
lime, - siyaset kahramanlarım las· 
kandıracak, sinema artistlerini ıöi
gede bırakacak bir yayru.la - bu

tstanbulclan karh bir ka9 manzara 

raya kadar gelmit meğer. 
Bu delikanlı, k öylü kılığında bi· 

rivle konutuyordu. Köylüsü, elbise 
yaptıracağından bahaetmitti. Bu da 

Vilayette 
ona, bobstil biçimini taniye etme- • 

Kara kış devam ediyor 
&in mi 7 Vali ve Belediye reıa 

cO da neymİf ku?ıt Son»una lı:ar- muavinlerile kaymakam· 
ıılık caketin ne uzunlukta ve bolluk· 1 b• t 1 b bl 
ta, pantaloaıun ne kısalıkta ve dar· ar ır op an yap ar 
lıkta olduğunu anlath. 

Dün de çok miktarda kar yağdı, 
Yalova' da bir kişi soğuktan dondu 

Köylü çocuk. atık kemiğinden b ir Dün saba·h Vlllyeti;e Vali ve Bele-
karıt yu!ı.ardaki plvarmm paçaama diye ReLsi d<ıkt.or Lütrı Kırdann riya.- Kar ve eoğu]dar devam ediyor. 
bakıyor ve tüphesiz: cŞunu bir yol seti altında bir t.oplantı yapJlmı.,tır, Kısa bir fa81ladan sonra dün sabah 
daraltıvenem olmaz mı?» diye dü- Toplantıya. Vali ve Belediye Rets1 saat altıdan itibaren yeniden kar 

muavlnlerile bütün kaza. kaymakam- yagvmagva ba•lamıe. öğleden eonra 
·~~ 1 v p 

b al lan ve bazı belediye müdürleri 1şt - kar 81k]a•arak az zaman zarfında (Bu yazdıklanm şayet bir ay " 
mahsulü olsaydı, pek soğuk bir yazı rak etml.şttr. kalın bir tahaka teşkil etmiştir. Ter• 
V&Zll\1' sayılırdım, eminim. Fakat Toplantıda ekmek 1ş1 ve kar~.a~n mometre dün sabah sıfırdan aşağı 

biran evvel tem17lenmesl. de göruşul- 8 d "di Övl kti <l .. d k 
Orta Anadolunun bir kasabasında miiştür. erece l '.. g.e v

1
a d or e ç~ • 

yüzde yüz doğrulukta bir olaydır. Öğrondiğim.lze göre kaza kayma.- mış, alcpm uzerı a tı creccye ın· 
Onun için bir ictimai eşeleme ktyme- kamları Vilayet ve Belediyeyi alft.ka- mişfü. 
tinded.ir sanıyorum.) dar eden muhtelif meseleler hakkın- Soğukların artmasındaın sonra bir 

1mk yaılannda bir adam dün civar• 
d .. k.i köylerd en birine giderken yol· 
da donarak ölmüıtür. 

Balmköyünde Cevizlik mahalle
sinde oturaın Aziz Gürbüz adında 
biri dün ıoltakta gezerken ayağı ka
yıp düşmüş, başından ağır yarala
narak ölmüştür. 

İzmirde kıt 
İzmir 2 (A.A.) - PazarteAi gü-

Hülasa, lokantacının çırağı, köy- da Validen yeni dlrektl!ler almışlar- kısım kaloriferli apartımanların lü-
den yeni gdmis arkad~ına bir rne- dır. zumu kadar ısıtılamadığı Belediye- nü soğuyan hava, gece yarısına ıdoğ· 
deniyet rehberliği ediyordu. 1 • ye '}'apılan muhtelif şikayetlerden ru şiddetini arttırmış ve bayramın 

İşte timdi bu perakendeci önder Ye rl 1 ç u va 11 ar anlaıılmaktadır. Belediye m evcut birinci günü yağmurla geçmiştir. So-
cenaplarile konuıuyordum. cı:Oğ· bulunan kanun maddelerini ıve ni- ğuğun tesirilc yukarı mahallelerden 
lum! Tepsi ile yemek getir!» Sipa· zamnameleri göz önüne .alarak bu gelen sel suları adeta donmuş ~el-
rişiıne karıılık derhal: «8aa&f üs- hususta bir karar verecektir. Diğer lal : ler manzarasını gös termi, ve 

Kendirden ve keçi kılın- f B 1 d" · l.v. k l ·r 1. tünel» yi bastırdı. tara tan e e ıye reıs ıgı a orı er 1 yağmur kara çevrilmiştir. Kar kaç 
- Bir rosto, bir patlıcanı bol tur- dan çuval yapılıyor apartımanlann ne zamacı ısıtılmağa giiındenberi fasılalarla deıvam etmiş 

ıu. bir kabak tatlısı! - dedim. başlanacai;'l hakkında tedkiklerine ve şehir içinde kar görmeğe alışma-
ikinci bir «baş üstüne!» Memleketin muhtelif yerlerinden devam etmektedir. Hazırlanacak mıı olan halkı ve bilhassa hiç gör-
Ve seğirtti. şel:rimlzdeıld nlıikadar tacirlere gelen proje yakında tamamlanacak ve Şu- memiı çocukları taıırtmıt'ır. Sıcak-
Arkasından: «Ne çelimli çalunlı malıinınta öre çuval ihtıiyacını kar- bat devresi içıimaında umumi mec- lık evv.clki gün aıfırdan aşağı dörde 
- - -11 h G ık d" ı lise v erilecektir. :... l m~ a ••. özü aç şey ... » ıye şıl:ı.mn.k üzere gittikçe artan b r faa- kadar indi. ~hri çevreleyen dağlar 

düşünüyordum. Ateş! Ateş! Moda- llyct sarfedllmektedlr. Bu arada ba- Soğuktan donanlar bembeyazdr. Kar ve soğuk devam 
ların da en çiceği burnundasını bi- zı bölgelerde kendirden Granda bez- y 1 d oturan İsmail adında ediyor. 
liyor... lerl yapıldığı da bllcilrllml.ştlr. Ken- a ova a 

Derken .•. Bekle efendim bekle... dlr ipliği ile yapılan bu bezler, çuvala ----------------- ---------
u k · gördürülen ambalaj hizmetini gör- H 1 t d nutmuş me~er ••• Ar adan haber am e avası 
sarlotbm. Nihayet r:cldi... Bir sürü m~r~:;:e~ezlnden cuvallann nkmaz 
ağız kalabalığı ile iti.zar... ve çok kalın oldu~ anlıı.şılm~tır. 

Fakat siparişimde şu noksanlar Aynca keçi kılından da yerli çu-
vardı: vallar yapılmaktadır. Du çuvallara, 

l - Rostoyı. bıçak IWın, koy- bir müddet evvel İmndan taı~pler 
mamış; 2 - Hardal lazım, lok an· gelmişse de l/lmdl taleplerin nı"kası 
tasında vardır: onu da koymam14; kesilmiştir. 

3 - Tuzluk vok; 4 - Bardak ve 
su yok: 5 - Turşu yalnız biberler
den mürc!dcep: 6 - Kabak tatlısı 
yerine muhallebi. 

Üstelik de: 
- Mü~teri bastırdı. bütün bıçak· 

lP · bulqığa gitti! - diye, elle tutula• 
cı\k bir yalan kıvırdı. 

Mahut beytin tam zamaıudırı 

Helvacıya tablakar lazım 
Ol kara da iktidar lazım. 

••• 
Çok homurdanmak, söylenmek 

arzınunu duyuyordum. 
Bu ne biçim kafaydı böyle... Ne 

bozuk kafa... Modernleşmeyi nasd 
teninden anlamış ... 

Fakat derhal aklıma, taklit ettiği 
moJd geldi: Yani biı tehirli ağa
beylerin, biz toptancı medeniyet 
naşirleriı İn ona verdiğimiz örnek .•• 

Kdıitrnıza kıyafetimize birinci iti
na... Fakat meseli yazı yazan b ir 
meslete ~nsubuz. Onun bir tabla· 
da alb yanlış yaplıiı gibi, biz bir 
cümlede nltı yanllf yapart%. Has 
isimleri minüskülle yazarız, harf a t• 
larız, el vazıııını e ve l harflerini ay
ni yüks~klikte çizeriz, ilh ..• 

Daha büyük itlerde de: Ona gö-
re ... 

Bu bıçart: çncuğa niçin kızmalı 7 
Bulundutu serait içinde y\iksel· 

mek iativor •.• Model anyor .•• Bul
muş, taklit ediyor . •. 

Bir üslup meselesi ••• 
Fena örnek verdiğimiz için mesul 

biziz. 
Köy kasabayı, kasaba •ehri, teb· 

Çok mikdarda r:.'1angal 
kömürü gele.:ek 

Flat Murn.kabe Komls}'{lnunun ka
rarlle kömür flntlanna bir kuruş zam 
edildikten sonra Bulgarlstandan ve 
memleketimizin muhtelif mıntakala
nndım fChrlrrJze kömür getirmek ü
zere Dcledl}'<!ye bi~ok müracaatlar 
yapılmıştır. İstanbul Belediyesi bu 
mfiracaatları derhal nazan ltlbare 
~lmış ve miirnc:ıat sahtplerile tcmns
lnra ba.şlanu~ır. 

Anla.şıldı~ına. göre birkaç gün için
de şehrimize yeniden çok miktarda 
mangal kömürü getlrilebllecekt1r. 

Emin Belli Zonguldakta 
vefa t etti 

Türle sahnesinin kıymetli bir uzvu 
olan doktor Emin Belll'nln Zongul
dakta kalb sektesinden vefat ettiğini 
teessürle haber aldık. 

Emin Belli öteden.bert tiyatroya 
l:evesıı ldl. Doktor olduğu halde 
mesleğini bırakarak 25 sene Türk 
sahnesine hlzmet etmişti. Birkaç 
sene evvel sırf geçinme dePCHle sah
neden çekllmi§, eskl mesleğine dön
müştü. Emin Belli, 1ıJd sene hnsta
nelerde çalışarak ihtisas ynpmı§ ve 
doktorluğa başlamıştı. Allesı erkA
nma tnztyelerlmizi sunarız. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rin alt tabakası üst tabakuını tak
lit eder ••• Medeniyet böyle zincirlıe
me gider ••• 

Bu, ötedenberi böyle olaıelmit
t ir, o lagidecektir. 

(Va - NU) 

Diğer davalarla liirleıtirilip birleştirilmiyeceği 
hakkında karar verilmek üzere çarşamba 

gününe bırakıldı 

Hamlet davasına dlln de asliye bl
rlncl ce?.a mahkemesinde devam e
dilmiştir. Bu celsede davo.nın kara
ra baıtııınnuısı muhtemel olduğundan 
muhakeme salonu jlne dinleyici ka
l:ı.balı~ lle dolmuştu. Mahkeme re
isi B. Cemil Oürey ra.hatsız olduğun
druı mahkemeye gelememiş, dava.ya 
hı\klm muavini B. Naim çıkmıştır. 

Celse açılınca hAklmin suali üze
rine muharrir Peyami Safa. ile vekili 
Reşad Kaynar, Türk Tiyo.troou Mec
muasında. çıkan (İbret> scrlcvhruı 
yazının Muhsin Ertuğrul tnrafınd:ın 
yazıldığını Uerl sürerek kendlslnln, 
mahkeme huzurundaki müdafaasın
da da bu yazıdaki cümlelere ve fikir
lere uygun ilııdede bulundu~unu, 
her ne kadar mahkemede, bu yazının 
aktör Vasn Rıza Zobu ta.rafından yn
zıldı~ı iddia etmişse de bunun doğ
ru olmadığını, yazının Muhsin Er
tuğnıla alt bıılunduğunu söylemişl<!r, 
aktör Talı\t Artemel tarafından Pe
yami Safa aleyhine açılan dava ile 
Peyami Safa tarafından Türk Tlynt
rosu Mecmuası aleY'hlne açılan da
vanın da bu dava ile birleştirilmesin! 
lstemLşlerdlr. 
Diğer taraftan muharrir Peyam\ 

Sata. Muhsin Ertuğrul hak'kmdnki 
lc!dlalannın l.sbatına mü...oaade cdll
mesl talebinde ısrar etmiştir. 

Mn.h.k.eme, Hamlet davası Tür'k. ce
za. kanununun 482 net maddesine gö
re açılmış olmasına binaen lsba~ ta
lebinin reddine karar ıterml§tlr. 

Bundan sonra. .em alan Peyami Sa.
fa, evvelce kendileri tarafından mah
kemeye verlllp geçen celsede dosya 
arasında bulunan ve kendi lehlerine 

birer delil mahiyet.lnlde olan yazıla
rın müddeiumumi tarafından teclkik 
e::Illmlş olması lilzun gelcilğlnl ve bu
na istinaden 1dd1a. makamının yeni
den bir lddiannme söylemesi icap 
edeceğini llert sürmüştür. 

Buna karşı müddeiumumi muavini 
eski müt.aleasuu tekrarladığını ve ye
niden mütaıea. beyanına lüzum gör
mediğini blldlrmi§tlr. 

Mo.hkeme, dtı.Vt?.cı Talıit Artemcl 
tarafından Peyami Safa. aleyhine ve 
Pcyıı.ml Safa tarafından Türk Tiyat
rosu Mecmuası aleyhine açılan da
vaların bu dava Ue btrleştlrlllp blr-
1c.,tırllmlyeceği ve evra.Jt tedkJ.k edl
lc.rek davanın esası hakkında karar 
verilmek üzere muhakemeyi 7 lklnr'
kli.nun çarşamba gününe bıra.kmı.ş
tır. 

T r amvay bandajları 
bugün gümrükten 

çıkarılacak 
Tramvay ldr..resl tarafından R-0-

nıany:ı.yo. s1parlf olunan 800 bandaj
dan ilk partisini te.şkll eden 177 ban
dajın iki vagon içinde şohrlm.Ize ~1-
dlitlnl yazmıştık. 
İdare diln b:ı.ndajlann gümrük mu

:ı.meleslle m~Jul olmuştur. Bandaj
lar bugün vagonlardan çıkarılacak ve 
derhal atelyelere nakledllccektlr. 
B:ı.ncl.ajlann arabalara. takılması işi 
bir hafta kadar sürecektir. İdare bu 
bandajl:ı.rıa yeni.den 35 araba sefere 
çıkarcbllecektır. 

R-Omanyadan ~t1rllecek dl~r par
ti b~ndajlar için de tdare, Bü.k:reştekl 
memuruna yeni tnllmat verml.ştlr. 

Bay Amc aya göre ... 

-. Tepeden tepeye clrlt atu.mı. 

Yaya kaldırım

larını süratle 
temizlemek lazım 

Arife günündenberi şehr:lmlze 
yağan ve temlzlenmed.lklerl için 
don tutan kar tabakalnn, cadde
lerde yürümeyt gilçleştlrm.lf, Ade
ta tehllkell bir hale sokmuştur. 

Caddelerin ortalarında biriken 
karlardan sartmazar hiç olmaz
sa. bugüne kadar yaya t.aldınm
lan temlzlenmell ldl. Halbuki ara
ya bayram girdiği cihetle, yaya 
k:aldırm.ılann remlzlenme&l ihmal 
edllm.lştlr. Yaya kaldınmlarda 
hasıl olan buz tftmseklerl il7.erln
den düşmeden yürüyebilmek için 
insanın patlnaJ bilmesi. llzımdır. 
Halkın yürümes11çln tehlikeli olan 
bu hali, vallm1z1n dikkat nazan
na ancder ve yaya kaldınmlannı 
süratıe don tümseklerinden te
mizlemek için harekete geçllmesf
nl be-klerlz. 

Ekmek işi 

Sahife 3 

Dün bizim gazetede harikulade 
merakla okuduğum bir yaZI vardı. 
Bu, şimdi lsveçte bulunan Jack Flei
achcr 3dmda bir gaze' e m uharriri
nin kendi başından gecen1e:e ~ -~ 
gazetesine ııönderdiğl b ir telgrafın 
tercümes · idi. 

Meslekdqırnız birçok A vrupıı 
memleketlerini dol8,ftıktan sonra ni
hayet kapaj{ı bitaraf bir meı::ıbkete 
abvor ... 

l Likin orada gazeteci bir de ne 

1 görsün?.. Kahvalbda tereyağı 
var! .. Evet tereyağıt •• Hatta reçel! •. 
Ve batti yumurta!! .• Aman ya Rab
bi!.. Sigara da bol!.. CarnekinJar 
çikolata dolu!!!... 

Gazeteci çoktanberi unuttuğu bu 
dünya nimetleri kar4111nda adeta bir 
buhran 1reçİriyor, 1rördüklerine w
dırmağa, onlardan bol bol istifade 

l 
.etmeie baflıyor... Ve bitaraf top· 
raklanna ayal: baatıiı ilk ltiin alqa
nw kadar durmadan sigara alıyor ve 
mütemadiyen çikolata )·İyor ••. 

Bilmem zavallı meslekdatımıun 
midesi bozuldu mu? •• Lakin ıulhun 
güzel günleri gelince, Avrupada mil
yoruarca Jack Fleisc:ber'ler görece
Pim~e hiç fiiphe etmiyorum ... Hat-

İstanbul' da karne usulü ti sulhtan epeyce ıonra gelecek olan 
•• Jcü• ld ... k d bolluk devrinde herkes bir Jack 

mum n o ugu a ar f1eischer kesilecektir. Geçen harp-
cabuk tatbik edilmelidir te11 sonra musikide, dansta. resim-
.. de, heykelde, mimaride, alelümwn 

Ekm k d rr.t 1 d ,_ usu- gUzel sanatlarda. bayatın birçok aa· 
e a15, ı nıas:ın a Aünıe h 1 d deh tJ" b. _.1 lık ·· 

lür.ün tatbik edlleceğl ha.beri çık:ı.lı- ~ ann ~ . se • .1 D' ıçugıı:ı ~: 
danberl istnnbulda ~kmek darlığı b::ı.ş Rarı eltnlfti. Önune gelen kendısmı 
gösterdi. Fırınların önünde buyülc b•ı rüzS?inn esintisine kaptırmıfb. 
kal:ıbalık görülüyor. Bunun sebeb1 Bu harpten ve kıtlık devresinden 
ın:ıHimdur: · Bazı kimseler. ekmeğin son • ..ı ·a insanlara muhakkak ki ge
k!\rne ile dağıtılmasına başlanmaz- , ne bir buhran ~elecektir. Fakat bu 
dan C\'\'Cl evlerine fnzla beş on ekmek 1 buhranın, bu çılgınlığın güzel sanat
atmnk lstlyol'lnr. Bu ynnlış ve ÇO- l' la:da filiı olacağını talunin elmiyo· 
cukç:ı. düşüncenin neticesi olarak her rum. Bu buhran bu çıbın'ık mide· 
gün ancnk mutad ekmeğini almak is- 1 • ı.uhr ' . .. .• 
tlyen makul düşünceli vatandaş ezl.- erm ~ ~ aru ve mıde zevklermın 
yet çekiyor \ e h atta h azan ekmeksiz çılgınlı"'l olacaktır. 
bile kalıyor. Bolluk gijnlerinin başladığı z:unan 
Ali'ıkadar Vekillerin Büyük Millet bugünl "i imanların halini kolaylıkb. 

Meclisi kürsüsünden söyledikleri, İs- hayalinizde canlandırabilirsiniz. Tıp· 
t anbul Va'ilslnln gazetelere yaptığı kı Jack Fleischer'in bitaraf ln•eç 
beyanat bu ekmek yağınacılanna topraklarında geçirdiil,i ilk gün gibi 
zerre kadar tesir ctmem~tlr. Aklı b:ı- bi:- va.:.:i et! Lokantalard irmi ta-
şında olan h erkes blllyor ki m "'mlc- Y •• • a Y 
ketl.mlzde hepimize bol bol yet1,."'CCek ~-k r':11ek bırden ısmarl~yru:ılar nu 
kcda r buğday v:-.rdır. Alınan ve alın- istersını.ı? •.• Saba!ı kahv":1tı ann:la 30 
ma.sı düşünülen tedbirler sırf israfın yumurta bırdcn ylltmaga kalkankr 
ve bu gibi fenn ln sru1lann rorla ya- mı? .• Bir oh•rt1$la üç tavı:;:'ll bird::n 
rattıklnn gayri t abii vaziyetin, lü- gövdeye indirmeğe yeltenenler mi 
zumsuz sıkıntının önune geçmek için- drainiz? .• 
d lr. Nlha:ret bu kndar fe\k.:ıliı.de H ele • · b b • arp sen rmı om oı geçırcn 
ş:ı..rtıar içinde ~dığunız bir devir- . . • 
de son derece lht:lyntlı bulunmak za- mılyonlarca Avrupa mı.desı gelecek 
ruretı de vardır. bolluk yıllarında kim bilir ne kadar 

Herkes hakkkınB razı olsa ortada coşacaklar, kim bilir ne çJguılıkJara 
şikayet mevzuu kalmayacak. Fakat lı:a.lkacaklardır? Meseli uzaklarda 
tecrübe gösterdi k1 halkın yukanda bir tehirde bir lokantada fazla yeyip 
tY•hsettığlmiz kısmını yola getlnnek çatlayan bir adanun yanında, arka
mümkün değildir. Şu halde h üku- daşırur. ş(;yle dövündüğünü ifite
met in biran evvel ve en tesirli surette ceklcr: 
müdnhale etmesi art.ık farzolmuştur. 
Hazırlıkları yapılan ka.nıe usulunün 
memleketin lııer tarafında olmasa bi
le İsU11bulda mümkün olduğu kadar 
çabuk tatblk edllmesi elzemdir. Va
ziyeti her gün yakından gördüğüne 
şüphe etmediğim.iz Valimizden bunu 
temine gayret etmesini temenni ede· 
ı1z. 

Bir kısım tabla kar la r 
neden evlere ekmek 

götürmüyorlar 
Ötedenbcrl her gün evlere ekmek 

getiren tablektirlardan bl.r kısmı dört 
beş gündenbcrt ortada göriinmemeğe 
başl:ı.mışlardır. Bu yüzden bir çok 
kimseler müşkül vaziyete dü.şınüşler
dlr. Belediyenin bu meseleyi ta.hklk 
etmesi, tablnkArlann evlere neden 
ekmek dağıtmadıklarıııı araştırması 
l!zımdır. 

* Amavutköyündekl akıntı burnu 
ile Kandilli arasında mevcut deniz
altı elektrik kablosu çıka.nlıp ta.mır 
edilecektir. Tamir işi bu ayın 15 ne 
kadar bitirilecektir. Tamlr mahalline 
beynelmilel tşareUi bir duba konınu§
tur. * Haber verildiğine gl>re, Bıılgarls
ta.nın Burgaz limanı nlt4ında btr Tilı1t 
motöril kara.ya oturmuştur. 25 ton
luk olan bu motörün milrettebat.ı 
kurtanlmıştır. 

- Ah. ah kardqim •• Cephelerde 
döviiftün... Yanından top, tüfek 
mernüieri geçti. Ne düıman giilleai. 
ne düşman kurşunu seni öldürebildi. 
Harpten aai çıktın, kıtlıktan aai çık
bn. Likin İşte ondam sonra 1relen 
bolluk giin!eri, dünya nimetleri. mi
denin çılgmlığı. sulh seni öldürdü... 

Hikmet Feridun Ee 

Talihliler 
Büyük ikramiyenin 

dörtte birini b ir Musevi 
tellal kazandı 

Yılba.§1 ptya~un 100 bin lira
lık büyük ikramiyeyi kazanan blletiiı 
İstanbıılda satıldığını ynzmıştık. Dlhı 
sabah büyiik 1kramlyeyt kazanan ta,.. 

llhll. Piyango müdüriyetine blL§VUl'
mu§, ellnde bulunan dörtre bir blletl
nl tevdi ederek 25,00Q Ura.yı alınıştır. 

Bu talihli adam, Molz namında Mu· 
sevi bir emIAk dell!lıdır. KendiS 
Haydarpaşa.da Yeldeğinneninde otur
maktadır. , 

. .. Atıama.dığun yar, aşmadığım tepe B. A. - Tebrtt. ederim! .. Şlmdl gel 
kalmadı!.. de şu İstanbul IJ()kaklanrun buzu ü-



Sahife 4 

Et yerine ... 
Kuru meyvalardan 

püre yapılıyor 

--'---· _ __, 

Bluzlara, çantalara, 
eşarplara marka 

KADIKÖY 

OPERA 
Sinemaamda 

12 KA.nunusanl Pazartesi akpmı 

MüNiR NURETTiN 
KONSERi 

IEllİR TiYATROSU TemtdJJerl 
Tepebqı Dram tısmında 
Ofuıdibr saat 18,30 da 

, 

Tiril Tiyatron tarihi ma&laelerl 
Gece aaat 20,30 da 

O KADIN 
İstlklll caddesi Komedi tıamında 

Oündftz aaat 14 de 
ÇOC1JK 0TIJ11f1J) 
Gece saat 20,30 da 

OYUN ldNDE OYUN 

Bu alqam Beyoğlu H~l
kevi salonunda boka 

miiaabakalan yapılacak 

Oöremtyenlerl 

Robert Taylor 
ve 

Viviaıı Leigh'in 
yarathğı 

Bütün dünya)'l çaJkaJU. 

VATERLO 
KöPRUSU 

IMARMARAtcla 
:bmıcl hattamım 

Son gtınlertne yetiflniz. 

S KAnunusant 1942 

Bu Salı •k§Bmmdan itibaren -----il~ 

S U M E R S'NEMASI 
(Altın Serisi) Filmlerinin en büyüğü ve en giU.e11 olup 

CHARLES BOY ER 
ve MARGARET SULLAV AN 

taratmdan harilru1Ade bir tarzda yaratılan 

BACK STREET 

Fena havalan yenen_ Kar ve buza ra&men 
Ancak güçlükle yer buluDabllen 

Senenin Bn Şen-MEL:EK 
.Sı~C:1'1A.SIMDA 

En Eğlenceli FllJnl: 

LA KONGA 
Bq .Rollerde: 

MiCKEY ROONEY 
Judy Garland • Paul Whitman 

ve 100 kişilik mqbur Paul Whitman caz orkestrası 
Bugün matineler saat 12,45 de başlar 

Harunürreşid'in 
Gözdesi 

Arapça IUkılarlle 
olan nilabası 

SARAY 
Sinem•'U'd• 

Göz kamaştmcı bir ihtişam arasında tarihin en kanlı en 
büyük Aşk ve sergQR§ti. 

u N 
Doretoy Lamour'un Cüzelliğiıle aüaıenen bir pheaer 

Robert Preston'un Kudretile canlanan bir harikadır 

Y-arkp .-lü prlulı emuJ.iz hariblar filmi 
Şarlalar: Smaa • Ciizin • Semiha • Numan 

Besteler: Oatad Kmunt Ahmecl 
Basln 1 de teazilltlı madae 

TEŞEKKOR TeşekkUr 
Kı•rnz MüJIAn'a. müzmln bir apm- Vefatı dolayurUe bizleri elem 'te Ite

d1slt amelt1atmı muvattaa:vetıe :ra- dere pıbden 8"l1D 1«Wclm, brde
~ b&1atmı Jcurtann yedllr;u]e fhn doktor Hazmı Petdn'ln Cerahpa.
~ - Brmml lmıaCJıaDell ~ I& ha8tane81nde Jattıiı mWetçe 
dobor :uanae11m ne llllllılt.r&tı mil- bnd1slne ~ BaUmmı " 
teaid:p 7lım1 cftllt mat bMtnnm bap fefkatten dolaJJ. butane ..... hnl 
1IC'llDdan aynlınQwı ft '8da"1 ft IBU- De dOÖOI' ~ ~1'9 
nhatma tefbae ihtimam c&tenm De dller ~ w cenae me
ıablııl mtklavtsl d<*tor Pef&em:alcı'1a ıulmlne 2ft1rak eden btltb aıbdq. 
'" ._..nede bulundulu mlddetçe lamı& Ye ıaztyet tem 991erlmllıe ta.. 
pftı::atlerlnl beıdeden baftdJle tJamı dal' gıe1en do8t1anDma ~u okluAuw 
bat hemflıWl bayan BJrlpııdım ne muz teı Mdklerknlsl am &Jn iıf:afa 
Öjen1, Nevan 11e Vartubt bemşlıelere tıeeaırilrOmftz mlni ~ldutundan ltıı hu
candan te;ekkllrJeriııWda tblllm& a- wmı muhterem pzetıenlz vaata.ıdJI 
ym aaaetenJzln "81ltattnl dca edem.. l:Jlllma deWetlnl91 rica ederi& 

:t.tanbuı Kambl10 mıtrolörtl Allelıl: Kadriye Pekin 

•• Doru, "' ...... Doru ...... : ................ 



lki hüküm 
Arsıulusal falcılar, dünya işle

rinin kanşıklıi:;rı karşısında artık 
eeelerini kestiler. Hiçb1ri cBu se
.ıe şu olacak, bu sesıe bu olacak> 
demek cesaretini gösteremiyor. 

Fakat bizim bnşmuharrirler bu 
jşten hala vazgeçmi§ değillerdir. 
Mesela Zekeriya Sertel c942 ye 
girerken umumi duruma bir ba
ht> başlıklı yazısını ıöyle bir ke
hanetle bitiriyor: 

clnsanlık iki buçuk yıllrk bir 
bıupten sonra yeni seneye yeni 
harplere başlamak üzere girmiş
tir .Önümüzde daha uzun harp ve 
ıztırap ~Uan var demektir.> 

Üstad Hüseyin Cahid Yalçın 
da bu konu üstünde yazdığı bir 
başyazıyı: 

c .•• Eğer bugün göz örıünde 
teres::;im etmeğe başlıyan cereyan 
tabii bir gelişme ile devam ede
cek olursa, gelecek sene baılan
gıcında, harbin ne zaman bitece
~ni biraz berrak surette tayin 
edebilmek kabil olur zannede· 
riz.> diye bitiriyor. 

Fakat sütunlar dolusu yazılar
dan sonra böyle iki hüküm çıkar
mağa m: hncen .. Çüınkü ikisi de 
artık yedisinden yetmişine kadar 
herkes.ir bildiği şeylerdir 1.. 

Okuyanlarla yazanlar 
Vakit refikimiz dünkü sayısın

da memurlara üç aylık avans ve
rileceğini müjdeliyor ve bu avan
aın nasıl verileceğini anlatryordu. 

Ayni saatte çıkan İkdam gaze
tesi dr. memurlara avans verilece
ğinin doğru olmadığım haber 
verdi. 

Neşe 
Ba .• anı. iyi geçti veya fena 

geçti. Bu, herkesin ciyi ve fena> 
anlamına göre değişir. Fakat ga
zeteler - halka tercüman olmak 
gayretile - bayrıımlann' nasıl 
geçtiğiı.i gene yazl\Tlar. Okuyucu 
da bunlar: - sanki farkında de
ğilmi~ gibi: - merakla okur, js

tifacle eder J 
Bari hu da doğru yazılsa 1... Ne 

gezer. 
Mesela evvelki gün çıkan ga

_etelerdesı biri cBayram ve yıl
başı neşeli geçıti> diye yazıyordu. 
Dünkü Tan arkada§ımız da Kur
ban bayramı ve yılbaşının nC§CRİz 
geçtiğini yazdı. 

Her ne kadar arada ibüyük fark 
varsa da buna şaşmamalı. Çünkü. 
Tan"ın muktcııid sahibi için üç 
gün gazete ııatılmıyan bayram, 
elbette neşeli olamazdı 1.. 

Kalorifer 
Kaloriferli apartımanlann ki

ralarına birer mik.tar kalorifer 
zammı yapılacakmış. Bu, o de
mektir ki, kaloriferli apartıman
larda ~imdiye kadar titremekten 
şikayet eden kiracılar biraz ter
liyeceklerl .• 
Şaka bir yana, bu iş ortaya 

sürülmüşken şu apartıman kalo
riferlerfoin yakılma ve sörıdürül
me şekli de bir yoluna konsal.. 

Zira her kış başlayıp biterken 
apartıman sahipl·erile kiracılar 
Lrasına giren nn18.§mazlı.k artık 
an'ane haline geldi. 

iki kurban 
Biribirini tutmıyan bu iki ha· 

her karşısında, bu gazetelerin Şadi ile Emin Belli'nin ölümle-
olcuyucu.su ilci memur yüzü gözü- ri kurban bayramına ruladı. 
müzün önüne geldi: Allah geride kalanlara uzun 

Bin memnun. biri meyusl.. ömürler venıin amma eahnemiz, 
Acaba bunları yazanlar ne hal- bu hazin teaadüfle, hakikaten ilci 

de dersiniz}.. kurban vermiş oldu 1.. 
..... ,IT'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

TİYATRO TENKİTLERİ 

OYUN iÇiNDE OYUN 
Temsili dolayı sile 

KUŞ BAKIŞI: 

Fransa'da doğum 
ve ölüm nisbeti 
Yeni dünya hariri ATTUpada, 

harp içinde ıbulunan memleketlerde. 
doğum ve ölüm nisbetleıini çok de
ğiştirmiştir. Bu memleketlerin hep
sinde ölüm vak.al.arı çoğalmış, do
ğum azalmıştıı. Harp uzar ıve bu
günkü mahrumiyetler devam eder
se, ba n.iabetin daha ziyade artaca· 
ğıııa şüphe yoktur. 

Uza Şark har 
aid tedkikler 

Son ~nler z.arhnda Fransada 
1940 senesi ölüm ve doğum vaka
lanna dair bir istatistik neşredilmiş

2 -Singapur kalesi 
tir. Bu istatistik. 1939 senesile mu- Uzak Şarkta lngi1iz ve Amerika
kayese ~dilirsc. arada çok büyük lılann mutlaka elde tutulmasında 
fa.ıklar görülür. t 940 trenesinde, bir birl~tikleri yer Singapurdur. Her 
sene evveline nisbetle evlenme mik- iki memleket de $ngapurun ne pa
tan 77,359 noksandır ki yüzde 31,3 ha.sına olursa olsun elde tutulması
az demektir. Boş&nma miktarı da nı istiyorlar. Her iki cnernleıket de 
azalmıştır. Bir ıene evveline n1shet- ilt:rjde başlayacak olan kendi hare• 
le 11.096 noksandır ki fark yüzde ketleri için burayı en emin üs ola· 
47,6 dır. 1914 ııenesindenberi Fran• rak görüyorlar. 
sada boşanmanın bu derece azaldı- Singapur haddi z.atiı'ıde Malaya 
ğı görülmemişti. Buna sebep, geçiri- yarımadasının en ucundaki l>ir acla· 
len zamanın fevkaludeliğl, birçok dun ibarettir. Bu İtıôarla müdafaası 
erk:Jı:lerin askerde veya esir olma- da hayli kolaydır. 30 .Jcilometre ka
sıdır. dar uzunluğu, 20 kilometre kadar 

1940 senesinde doğum miktarı genişliği olan ibu adanın atratejik ve 
534,897 dir ki bir sene evveline siyasal ehemmiyetile müdafaıısmda
nis'betle 49, 967 noksandır. Azalış ki kolaylık daha 1818 senesinde 
yüzde 8,5 nisbetindedir.1940 sene- Stanford RnUes. adında bir İn~~ 
sinde en ziyade göze çarpan şey tarafın<lan takdır olunarak. lngıÜz 
6lüm miktarının artmamdır. Bu sene hükumotine müteaddit ve ısrarlı tek
zarfında 734,850 kişi ölmüştür. Bir liflerde bulunmuş 'Vle İngiliz ~üku
sene evveline nazaran ölüm miktarı metinin pek de büyük arzu göster· 
1 15, 05 3, yani yüzde 18, 6 fazladır. ım:mesine rağmen 1819 senesi 6 
1940 senesinde ölenler, doğatnlar- Şubatında İng:iltereye ilhakı karar· 
dan 199, 95 3 fazladır. Şurasını kay- laştırılmışhr. Acla bu ~nelerde ta
dedelim ki ölenler arasında cephe- mamen bo§ denecek lbır halde, ba
lerde ölenler dahil değildir. Bu ve· taklık ve hastalıklı bir >:".erdi Üııt~
fıya.t sadece sefalet, hastalık ve sa- va ?attının ancak 80 kilometre §I• 

ire neticesidir. Doğum bu nis~ette malınde bulunan ada bannılınaya
azalır, ölüm de çoğalırsa Fransa nü- cal. kadar d8: ~ıcaktı. ~una rağmen 
fus bakımından çok tehlikeli bir du- bu akıllı lngılız yazdıgı muhtırada 
ruma girecektir. FraMız içtimaiyat· cada Çine giden yolım doğrudan 
çılan bununla meşgul olmakta ve doğruya üzerinde bulunmasından 
nüfus meselesini halletmek için bir dolayı tasavvur edilemiyecek. kadar 
yol bulmağa çalıımalctadırlar. Fakat faydaları haizdir. Hind denizinden 
sim..!iye kadl'r esaslı bir çare bulQna• Çine geçecek her gemi sahilden an• 
rr.amı~tır. Fransanın genç bir buçuk cak yarım mil uzaklı1'.tacı geçecek 
milyo~ erkeğinin Alrnanyada esir ve binaenaleyh bizim bayrağllUIZ 
b 1 ~-ı va "yeti bir kat daha fc- altır.u gir~cektir. Gerek deniz stra· u unm .... , zı k d . . • ,__,__ 
n..tlaştı;ıyor. tejisi ve gere ee enız ~car.eti uwu-

194c · d ··ı·· · b · b"l mından Asya k1tas1 uzennde bu-
aenesın e o um nıs eu ı · k d ··ru 

h ~L • l ,_ .. .. nunla kıyaslanacak a ar mu m 
assa :mtıyar ar ve ~uçuk yaşta ço- ı..· k b 1 k ümk" .. d va 
ukl d f l d K·· ·k cır no ta u ma m un eg -c ar ara.sın a az a ır. uçli yaş- d. eli d 

ta çocuklarda ölüm vakalan l 939 ır> yor u. 

-
Singapur nhtıınlann dan bir görüııüş 

Yazan: 

M. Şevki Yazman 

havadan müdafaa ıçın lazım olan 
bütün şartlan haizdir. Bütün bu ter
tibatile Singapur yalnız Uzak Şar
kın değil belki bütün dünyanın en 

Wann buray::ı verdikleri ehıe.mmiye- rr_;ıazzanı ~ir kalesidir. Maamafih 
ti hakkedecek kadar mülüm ve eağ- hıer kalede olduğu gibi buranın oy• 
lam.dırlar. Adanm ,imal ucunda ve nayacağı rol de biz.zat kaleden zi· 
takriben 25 kilometre murabbaı yade burada harekat yapacak kara, 
sahayı saklayarı muazzam icara ve d~niz Te hava kuvvctleri:ıc bağlı 
deniz tayyare meydanlan da kaleyi olduğıınu unutmayalım. 

' Montekarlo 
vergi 

halkı ilk 
verecekl 

defa 
36 742 iken 1940 ta 48 760 1 bul- Bu noktalar bir müddet sonra ta• 
m~ştur. Yüzde hesabile ' sö.r.1emek h~kkuk et~i ve aradan yüz .ene ge
Jizım gelirae 1939 da 1000 ÇocUk- çınce bu Jnsan barınamıyan batak· 

Tiyatro tıenkldleriml.zde oldukça sık Bu mukaddimeden sonra, ağlatan- tan 63 ü ölürken, J 940 ta ölen kü- lıkta 600.000 nüfuslu bir ıehir ku· Monako Pren:ıliii ,imdiye kad.ar dan vergi alınamıyordu. 
P . +,,.,....,,.._ ,ft_ ş1m.u111. blr ta.rafa bırakarak ··k ,_I _,L._ 91 · b 1 rulmuş bulundu Mootekarlo gazıno.nmun basılatıle Yeni harp Montekarlo gazinosu• seçen blr tabir var: • ıyes ~... uuı uuu. • çu · çocu11: nrın JJWL ... n ı u muı- · . . • l b H 

bunu okuyanlar tabla.Ule piyes yaz- güldüren piyeslerden ve bunların ha.- tur. Sonra İngilizler hudutlarını tlma· geçınırdi. Geçen harpt~n evtve u na .büyük bir darbe vurmuştur. a-
manın bClll başlı kaideleri olduğunu, şında gelen vodvllrerden bahscdece- Hulasa 1940 senesi:ıde evvelki le doğru genişlettiler ve Malaya ya- hasılat o .kad~r çokt.u kı Monakolu- sılat pek ziyade az.aldığından prene• 
onlara. rtayet edlldlği to.kdlrde kusur- A:lm. 1 • ib ti 1 ikt runadasının cenup parçasını ellerinıc lı.rdan biç bir vergı alınmadıktan liğin bütçesinde açık baş göstcrmir 
suz piyes yazıla.blleceğinl zannederler. Ulu orta vodvillerde başlıca. rol şa- sene ere nıs : e ev .enmıe 1."?1 arı geçirdiler. Singapur tahkimabna iae ba§k.a her sene Montekarlonun süs- tir Bunun üzerine Monakolulardan 
Hele bir müneltkld pJycsln kusurları- hısl_:ınn de~ll hA.dlselerlndir. Piyesi ~ yuzde 32:. ~ogu~ mıktan yuzde 9 daha 1682 eenesinde başladılar. lenmesine mily~nlar ı~rfedilirdi. ilk defa olarak vergi alınmasına ka-
nı bulmak ~ln bu tabire dayanırsa. yünıten 1llldl.selerdlr. Şahısların sccı- azalmış, olum yuzde 18, çocuklar· . Bundan başka hır çok .İhtiyat para- . . . 
kıırllerinde bu zan A.detıı. blr kana.at yelerl ve Jhtlraslan bu tarz vodviller- da ölüm yüzde 45 artmıştır. Doğu- Mode~n tahkimat 1934 d~ ~ş- sı da aynlırdL rar verılmıştır. 
felkllnt alır. o derece ki bu kal.delere ere pek az YeT tutar. Yalnız hadJscler ma nisbetle ölüm fazlalığı 1939 da !ar·. yaşıngton a~laşml\Sl m~cibınc:e Umumi harpten sonra gazinonun Montekarlodn kömür yoktur. Bu 
dayanan piyeslerin 1yl oldu~ ve bu blriblrlcrlnl ta.kip ederler veyahud bi- yüzde 4, 6 iken 1940 ta yüzd lngılızler Hong Kong<la ~eru tahki- hasılatı hemen hemen dörtte bire yüzdeıı oteller kışın ı:sıtılnmıyorlar. 
taidclere aykın olanların da fena ol- rlbirlcrile çarpı,şırln.r. Piyesin tuhaflı- 47,6 'Y' bulmuştur. mat yapmayı kahul edınce Uzak d.. .. tü F k t b · M _ Haftadı. iki gün de et kesilmiyor. 
dunıma 1nanı1Lr. " .. ğı bta.u sUure~,de~.drül: ~lllr. ScylrcUer bu Bu rakamlar Avrupadaki sefalet Şal rk.t~ki eskas1ı üsleri?in Singa~ur DA~uır~sli~n~ ~:;:f~~~m~n Bu suretle Monteknrlo da muharebe· 

Bu yanlışın gunahını yalnız mu- vası c 6"" u ur. h kk d f'k" w k" f"d" B" o acagına arar verdıler Bu tarih- 1 _l w b 1 
ükl k d ğ 1 Yakın bir misal old··~u için bir a ın a J ır l\'erm·ege a l ır. ır- .. ba .. . . . . ediyordu. Bu eebeple Monakolulnr- mn t~ir erini auymngn Bi!l amıştır. 

nekkldlerc Y eme o ru o maz. "'6 k 1 k 1 • F d d h ten ıtı ren yuz bınlerce Çinlı ve ç- - l maksatıannı ifadeyi mf!::l.dctı evvel Şehir Tiyatrosu komedi ço mem e et erın . ransa an a a M 1 1 . . . 
k~~r~~~~ lçln kulla.ndıklıı.n bu kısmında oynanan cKör dövüşüı nü parlak variy~tte olmadıkları şüphe- a ayaw: ışçı ~kuz Singapur ~dası-
tabi~ bir vakıa şekıine sokmak iste- ele alıyorum. Piyesin daha ilk sahne- ~..:dir. nı.ı degıl, fakat bu adayı ŞlIJlale Sahte imza atarak geçinen bir adanı 
yenler olmuştur. İlk defa olarak sinde rnsladığunız garabetlere bakı- karşı koruyac~k olan Malaya yanm· 
d'Aublgnac adlı blr p:ı.pas on yedinci nız: Aynı trenle gelen bir alelnJn ha- Z b k"' . }"..,. ..b adasının da hır çok noktalarına mo- Sahtekarlık her memlekette en tinde olan büyük mücsse direktörle-

başlanndn bu mcvh~m kaideleri maı yoklu~ baha.nesne, eşyasını taşı_ a 1~ atıp ıgı ve mu a- dem betonarme kaleler, zırhlı ka- ağır suçlardan biridir. Biri.sinin im- 1 ri Wolmcn'i imzacı diye kullnnıyor=lf ederek bİr eser vücude getirmek yn.n bir zat g1.dceeğ1 köşke gldlyor. o şirlik için imtihan leler, u~uş meydanlan, demiryollar, zMını takGt eden her tarafta ağır lar. Wolmen k-:ndisint' getirilen 'VC• 

Jstem..iş ve eserinin k.atlyetini gfuter- ornda iken gelen bir telgraf eşyasını L.-tanbul adllyesl.nlde o.çık bulllllnll yollar ınşa etmekle meşgul olmağa cezaya mnhkfım edilir. Bununla be-' sikalara direktör! .in imzalarını ntı· 
mek üz.ere de, sayıp döktüğü kaidelere t::.şıdığı nllıcn1n de oraya. geleceğini 1000 kuruş mnaşh zabıt kiitlpllğl ve b~ladılar. raber Nevyorkta ba~kalarının imza- yor. 
uygun bir piyes yaznu$ır. Bu piyesin bUdlrlyor. Telgrafın hemen arka.sın- piyade mübaşirllklerl için miisa!r.ıb Esas ticaret limanı adanın cenubu sıoı taklit ebnekle geçinen ve bu va-1 B . . . .1 .. ..k k . 
bir defa bile seyrcdllc~lyecek kadar dan o ıılle Cellyor. Bu kadar mantık- imtihanı açılacaktır. ImUhana, me- şarki ucunda bulundu~ .. halde harp zifcsi hükümet tarafından dn tanın- u 1~ ıçın ven en ucret yu · e tir. 
can sıkıcı olduğunu ilaveye bilmem sızlık yetmlYornıuş gibl bir de o za- murın. kanununun 4 Uncü ma.ddcsln- liman ş kt o- t elecek mış olan bir adam vardır Wolmen Wolmen yalnız bir hnnkcdnn nyda 
lüzum var mı? Buna rağmen aPlyes tuı, eşya.lan taşıdığı için, bahş~ :ı.Jma de yazılı ş=lrtlan haiz bulunanl:ı.r ım- d . 

1 
kar al ":e c;up. a~ g ak adındaki bu adam her ~yı haki- 1000 dolar aylık almaktadır. Diğer 

tekniğb masalı dinleyen.len eğlendir- faslı var ki havsalayn. sıj;'lllıYor. Geçe- bul edilecekler ve nrzu edeneler ev- · ':"ruz UV!V'Ct erme arşı odrunkimk kis. d f ked"l · • k d 00 iki müesseseden de aylığı beşer yüz 
miş olacak ki söylemekt.e devam et- llm. raklarile birlikte İstruıbul adliye en- ıçı.ı ya~ımada H_e a~a arasın a . a- .~n en ar ı enuyece. erec e dolardır. Yani ibu adam me ru sah· 
,..,...,~ Mollerc'e bile bu bakımdan ,..,_ cKör dö~iiD oynanı.l'ken seyirciler - 1 , ... 1d k .. ant nalda ınşa edılmııı ve her tarafa mükemmel surette ıtaklıt etmekte 
~~. ..... cınncn ne ...... a vcrere murac k d hfu h l k .. h B . . h .. t k~ 1 k k d 2000 d lnr tanlar olmU§. cKndınlo.r mE-ktebiD adlı güldüler. Çünkü piyeste hiç, amma hiç edeceklerdir. İmtihanlar bu nyın ·arşı enizden ma z Q e on- ~ute assıstır. unun.wıçm er gu.n e ·ar ı ynpara · ay a o 
eserinin başına ynzdığı mukn.ddlınede mantık a.rnnı.anınk şnrUle bir çok ha.- scklzlncl perşembe gönü ynpılncağın- muştur. hınlerce mektuba, dıger bu kabıl 1 km:anmakta ve pek iyi geçinmek· 
Moliere bu düşüncenin bütün boşlu- dlseler C<?reyan etmckt.e, Hazım·ın ve dan taliplerin bundn.n blr gün evve- İnııaat başlayalıdanberi ouraya vesikalara imza atmak mecburiye· tedir. 
ltu:ıu inhıı ve tiyatronun riayete mec- Vasfl'n!n eserin znnfını örtmek için line kadnr müracaat etmeleri ıazını- girmek asker ve vazifedar olın:ıyan-
bur tutulablleeıeği bir kaide varsa o sarrettiklerl hhnmetlerln sonu gelme- dır. lara tamamen yasak edilmiş, yalnız 
da ıscylrcllcrln hoşuna gitmek. oldu- mekteydl. , d d ı 
ğunu lsb:ı.ta kıılkışmıştır. Hakikat de Esaslı vodvillerde ise hakHaı.t tam a aya girenler eği • çıkanlar dahi 
budur. bunun nksidlr. Bu vodvillerin umuml t.e ve kimsenin zihninde her ııangl bir vesikaya tabi. tutul~uştur. 

Esasen b::ı.sınn kalıp kaideler, :lyi pl- bir mevzuu, ~nn blr kn.raltterl şüphe uyandırnın.m.nktadır. Çünkü 3~~45 santımetrclik toplaıdan te· 
yes ynzmn.k şöyle dursun, iyi mnha- vardır. Piyesin muhtelif sahnelcrl on- piyesin ba.şından sonuna kadar vaka şekk~l e.de~ ~tarynların cl:serm te
ktme ytirütmek l.st.eyenlerin bile kati- lann seciyelerin! tahlile yarar. Vellıa- gayet tabii olarak ca.nıaruıınktadır. pelenn ıçcrısınc gömülmüo, denize 
yetıe hiç blr işine yarnıunz. Kulak sıl sahnede ynşıynn, h~ize ayn ay- o derece tabii olarak cıı.nlarunakta- karşı olduğu gibi havaya knrıı da 
tem!ycsi olmıyanlarm muslldrle usu- n bakımdan bire!" bcnzeriltl olan in- dır ki seyirciler kendilerini bu neşe tamamen mahfuz ve emin hale kon
Jü bulamıyac.aklan gibi; tahsil ve sanlar görürüz. Blzim de başınµzıdan akıntısına kapıp koyuvcrmeıct.edlrler. muştur. Bu tahkimahn en mühirru 
görgü sii7~erlnden gCQm.lş, muha- geçebilecek vaknlnra. şa.hld oluruz. Bu tarz vodvillerin bir ıneziyctt de şehrin garbındaki tepeler üze.rinde 
keme ve mukn.yesc kabillycU art.mı~ Filhakl1m bütün vodvillerde, tezli mevzulan umumi olamk seçllm!ş mev- vıe- bütün Maln.ka boğazına halcim 
bir zevk sahibi olmıyanlar da blr sa- '.!'lyes)crde de olduğu glbi, başlarken zulardan olmn'k ltlbarlle k!Asllt bir vaziyette bulu:ımaktadır. 
nat ~rlni kolaylıkla tenkld edemez- ıt.ibari olarak lta.bul edUnıesi la:;:.ım- eda ta§ımalandır. Vııka. her muhitte . 
lcr. Bir de her zcvk alınan her ~yi gelen bir nokta vardır. Bu nokta ka- geçebilecek blr va.ka.dır. ŞalıWa.r Ade- . Smgapur tahkimatı yalnız nef
samimlyctle sevmek lazımgelir. Kal- bul edilir edilmez vakanın teselsülü ta. ezeli tiplerdir. sı ada üzerindeki bu tahkimattan 
delerin ise sevlleccı: hiçbir taranan gayet tabll, hatta mantıki olarak ce- Bu yüzdendir ıkl cıOyun içinde oyunı ibaret değildir, ilerisindeki ufak ada-
YOktur. reyn.n eder. buraya kadar ~rdiğf:m.lz izahattan da lar üzerinde de müteaddit tahkimat 
Aynı zamanda tiyatrodan bahsolu- Mi.":11 olarak bir milddettenberi Şe- anlaşılacağı veçhlle, ndapte edilmek 'VB.Tdır. Bu suretle muhac.im deniz 

nt"llca derhal scylrcllerl d~ünmek hlr Tiyatrosu komedi kısmında temsil lçin bir piyeste arnnılnbllecek bütün kuvvetleri daha hayli uz.aktan kar
JAzungcllr. Nlteldm piyesten de bah- edllmel..--te olan cOyun içinde Oyun• u vasıflan haizdir ~bu ~'911endlr ki -t b"l kt d. 

l Ki"-"- t1 · ., ..._. ııuana ı me e ır. 
BO unduftu znman yine onu dinlemek alalım. ~ yntıronun belli başlı seyl.rcller ayunmı her hangi blr sahne- .. .. _ . 
için gelen seyirciler gÖ'ZÜmUzün önün- umdelerlnden blrt oln.n, mekan, za.- sini blle yadırgamnm.nktadlrlar. Butun ada etrafında muteaddıt 

Bir milyarder, bir köy hekiminin 
kızı ile evlendi 

Amerikanın meşhur milyarderle
rinden Corneliua Vander.bilt bir köy 
bek:im~ kızı ile evlenmiştir. Bu ha· 
her Amerikada bomba gibi patla
mış, birçok dedikodulara sebep ol· 
muştur. 

Corneliua VanderhHt 42 yaşında
dır. 1936 senesinde Avrupayı garip 
hir şekilde ziyarert etmi~: Vander• 
bilt son derece mükellef ve adeta 
küçük bir aparttman boyunda bir 
otomobil yaptırmış, buna binerek 
Awupanın birçok memleketlerini 
gezmişti. 

VanderbHt, bundan evvel iki de• 
fa evlenmişti. Yeni karısı olru:ı mis 
Eleanor, kendi::inin İdare meclisi 
reisi bulunduğu bir vapur kumpan• 
yasmda memurdu. Kızı görür gör-
mez sevmiş ve evlenmeğe karar ver.
miştir., Vanderbilt müstakbel zevce• 
aine musiki hocası tubnuı, genç kız 
bir eene ders aldıktan sonra konser 
vernı(.ğe başlamış ve muvaf fokıyet 
kazanmıştır. Bu .suretle milyarder 
küçiik bir memurla dcr,ril, bir mu
ganniye ile ım-lennüş oluyor. 

~--------~-------~ 

Hamile kadının karnından beş 
kilo tereyagı çıkb J de canlanır. Seyircisiz bir tiyatro ma.n, ve hareket birllğlnden başlıya- Temsile gelince fazla söz söylemeğ1 ha.tlı ve çok kuvvetli ma)"n tarlaları 

mevcud farroln.bllir mi? Tiyatronwı rak, gözfunüzün önünde muhtellr tıp- zal.d addedJYorum. Hazım aa.na.t kud- ulunduğu gibi karada da tank ma· 
ı>erdestnden, dekorundan, ini ışığın- ler canlandıran, gayet ta.bil bir neti- retı sayesinde sa.~ koyduğu ve niltti. makineli tüfc:k yuvalan, ka- Geçen bafta Pariste garip bir ğü ve ~de tereyağ paketleri bu.
dan, velba.sıl birçok te!errüatından ceyc vamn bu vodvilde btr adamm. be~dlğl 1çln muhtelif vnsıtala.m baş ra lağımlann<iaıı müt~kil mani- vaka olmuftur. Normııınclie"den ge- lunduğu görülmü~tür. Bu pa!.::etler 
~CÇmek kablldlr. Seyirciden lse as gayeMtı .~l~~ diğer bir adam gi- vurarak biraz daha. fAıhaflaştmna.ya lerle de en modern §elcildc tahkim len trenden yolcular inerken genç toplanınca içinden tnm beş kilo te-
~: Sahnede oynanan oyun tır salon b~. gozukııp gOOü.lo:nlycceğ'l biraz düşü- 93-}Ş.ığı yorucu ro2ünfuı altındt!.tı. glrlp Te takviye edilmi§tir. ve harmle bir :kadının çantasını güç- rcyağı çıkmı§tır. 
kOŞeslnde de oynanabilir. Amma ylnc nulccek blr meseledlr. Fakat bunun üstft:nden çıkmakta ve eeyircl]ert nın- Sin d b-yük emil . lükle ta§ıyabjlcliği görülmüş bazı Hemen oktnıvn memurları yetiır-
seytrcı olmak şa.rtlle. Seyirci yoksa. böyle ole.bileceği kn.l>ul edllmC'.ZSe pi- temadlycn gôldnnnebedfr. Bedia, Pc- · ~~ _: 'enikiu gd k enb n ı' yolcular lccndisine yardım e~ ler- mişler ve bir zabıt var::ıknsı tutmuş• 
tiyatro da YOk demektir. yes mcvcud olrmyacağından bu n<*ta r1h:m ve Muammer ptyıooa aslında. CQ- tanrirıne ına.osus eeyyar 0 u- . ~ 

&.ska bir vesile ile de kaydettiğim piyesin.. başlangıcında iUbarl olarak yandığı kuvvetle ıenısu etrrıeJrrecU..rl~ lunduğu gibi büyük: filonun bütün ~fr:. Kadın oktruva m~n,yene odası !ardır. Kadının gizlice eatmnk üze
g}bı seyircileri güldüren veya ağlatan kabul edilir. Sonra görillüıi kl piyes Diğer rollerde 00 bUtün AB.NltkAria.r ibtiyacnu kar11layacak enak. mah- onunden geçerken ayagı kaymış v._e re getirdiği treyağlar znptedilmiı1tir. 
bir piyes tyldlr. Uyutan fena. İşte tl- riyazi bir katlyetıe, son derece mantı- ta.ma.mile muvafftık olmaktadırlar. ıuk.at ve bilhaasa yeraltı mazot ve yere yuvarlanmışt.ır. Ka_dın kalktıgı Kadın aynen mahkemeye de verile-
Yntro için yeclnc düstur. k1 olarak BOnuna kadar deıvem etmek- 8elJnl Nkhd ~ benzin depolan lngi]iz ve Ameıika- za.ma,ı karnının bırdenbue küçüldü- cektir. 
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Bir hatıra defterinde ıunlan oku•,yor, gözleri pınl pınl yanıyordu: iğim? ••• Bu yükün alımdan nasıl .kal-
dum: - letanbul tramvayların da kulla- kacağun?... Btlmiyorum 1... 1 

cBir zamanlar Meksika hududun- nılan bfr bilet öyle mi?... Şirketi Hayriy-e vapurlarının mu· 
da küçük bir Amerikan kasabasında - Evet... · kavva biletini uçlan kıpkırmızı 
oturdum. Burası portakal ağaçlan Muanın üzerindeki bilete uzanır· uzun parmaklan araıında evirip çe-
içinde pek güzel manzaralı bir yerdi. ken: viriyor, ona hayran hayran bakı-
Bir memleketten ötekine geçen sey- - Buınu bana vermenizi rica ede- yordu. 
yahlar gayet lüks otomobillerile da- bilir m.iyimL .• diyordu. - Ne kıymetli ıeyl... diye de 
ima kasabaya uğrarlardı. Bu esnada o kadar tatlı, o kadar söyleniyordu. 

Balkonunun üzerine portakal güzeldi ki ... Sonra kullanılmış, eıki Ceplerimi bir kere daha karıştır-
ağaçlarının dalları uzaırıan bir panai- bir bilet için bu kadar rica, böyle dık. Üaküdar tramvaylarına ait bir 
yonn yerlcşmiıtirn. Balkonda baıı- telaı pek tuhafıma gitmifti: bilet daha çıktı. Genç kadına: 
mın üstünde yaprakları hışudıyan - Aman. rica ederim buyuru- - Öteki tramvay bileti İ~tanbu-
dallarda olgunlaşmış kan portakal- nuz ••. Eski, kuJlanılmıt bir bilet, bir lwı Avrupa kıyuında iıliyenle.re 
lan sallanırdı. kiğJt parçasının aözümü olur?... ait .. bu da ayni ıehrin Asya tara-
Parmyocı aahibi aimsiyah saçlı uzun Lakin güzel pansiyoncu: fındaki tramvaylarda kesilen bilet-

uzun, çekik çekik gözlü genç bir ka- - Fakat bilmezsiniz. siz bu bile- lerden biri .•. 

Kontrakt briç 

• 9 6 3 
• R D9 
• 9 5 4 
• A 9 8 6 

Jrleşhur eller 
No. 2 

• D V 10 
• A 6 2 
• 10 7 6 3 2 
• 6 ~ 

Şimal •&'1642 
• 7 4 3 
• R S 
... DV 10 

~ ~ o UJo 

Cenup 

•AR 
~ V 10 A 5 
~ADV 

• R 7 4 2 dındı, Onda acayip bir cazibe vardı. tin benim için ne kadar kıymetli ol- Sevincinden deli olacaktı. O he-
Ne milletten ve hangi kandan oldu· duğunu tasavvur e<lememinizl. .. yC<"anla farkında olmadan boynuma Kf\ğıdı Vtten: Cenup 
iu pek belli değildi. Muhakkak ki dedi. ıarıldı .•. Vıe: Şimal ft cenup zanda 
bir melezdi. Belki onda Mekaik.ada Birde!l'bire yerinden fırladı. Bir . - Gece eaat Oll ikiden ıonra sizi 
evvelce yaııyan cAztek> lerin kanı erkekle konuıurken, daima açık hı· odamda Lelderim •• . Bakınız ne ka-
bile karışıktı. Pansiyenda ltimse le.en· raktığı oda kapısını bu •efer kendi dar mühim ıeyler gö.tereceğim ve Ceııııp Garp Şimal Şaık 
disinin ismini bilmiyor, herkes onu elitt: kapattı. V ~ kapa~an bu kapı· j bu bile~rin ~enim için ne derece 

3 
ııanzat.u Pu 

sadece cMadam> diye çağırıyordu. nın arkaaında bırdenbire bam'başka kıymetli olduKunu o zaman anlıya- 2 sanzatu Pas 

Artık bu kelime adı gibi olmuştu. bir kadın o!muttu. O ciddi, o a~kı~bınız .... Uk.in unutm~yı~~z. On Pas Ol'1Ul 
Sanki dünyada bafka hiç kimse suratlı panaıyoncu Madamın yerm- ıkıJc· bıraz sonra... Çunku o za-
4Madam> diye çağırılamazdı. de artık yeller esiyordu. Şimdi çok man herkes yatmıt. ortalıktan el Birçok ma.salarda ga.rp t.refl.ln be-

Pansiyonun asıl sahibi olan ihti- tatlı, bir parça şımarık ve harikul&- ayak çelıdlmif ve benim de iılerim lislnl çı:kt.L Şatıc onluyu koydu, oenup 
yu kocası birkaç sene eV'Vel ölmüş- de nCfeli bir kad111 olmuftU. Elini tamam ile bitmiı olacak!... ruasiyle aldı ve arkasından kör vale-

tü. Bundan sonra idareyi eline al- omuzum:l koyarak ve yüzünü yüzü- Böyle ıöyliyerek, biletler elinde: ~~~:.~Ün~ıe= =~~~ 
mağa n.ecbur olan Madam herkese. me yaklaştırarak aordu: - Bun lan ıize nasıl ödeyece• bir karo oynaCı, maya. pas yaptı. Paa 
bilhassa erkeklere karşı çok ciddi - Sizde böyle İstanbuJdan geti- ğim~ ·· Bunuu akından nasıl kalka- geçti. Bundan sonra oyun fU veya. bu 
d ... vranıyordu. Fevkalade güzel ve rilmiş bqka biletler var mı?... cağım?.·· cümlelerini tekrar ede ~kilde oynandı, fakat oyunu kurtar
) dpayalnız bir kadın olduğu için her O kadar alaka ile soruyordu ki ede uzaklaştı. ruak ümldstz blr hıı.le geldi. Çünkü 
hareketin! ölçülü tutuyordu. Pansi- hayret.ten hayrete düşüyordum. Gü- Hayretim sonsuzdu. Gece ıaat on yere geçmek mümkün olamadı. 
yondaki erkek müşterilerin onun et· lümsiyerck: jkiyi yirmi geçe onun odasında idim. Kritik 
rafında fır dönmeleri h:çhir netice - Ceplerimi karıştınrsam belki Beni samimi ibir tarzda kabul etti. 
vermemiati. cMadam> ın deg~ il il- bulurum 1. .. dedim. Gülümsiyerek: Garp t.rcflln ·beşllsl ile oyunu açtı-

" Si ğınıı. ve trenın beşlisinden aşığı kıl-
tifatına, ~öyle güler yüziine bile nail Derhal koluma girdi: - ·Le, dedi, bir gece çayı hazır- ğıdla.rı, yanı dörtlü. üçlü ve ikilisl yer-
olmak kabil değildi. 1 - Haydi gidip hemen ceplerinizi ladıml:·· . de ve elde olduğuna. göre garbin 

PdJtsiyona yerleştiğimin ikinci haf- karıştıralım!... Hakıkaten ortadakı alçak masa- dörtlüden çıktığına. hükmolunabilir. 
tasının sonunda odamm kirasını ver- 1 - Amma da tuhaf teklif hal ... nın üzerinde pastalar, likörler, şe- Trefllcrln bu düşüşünü gören kozcu 
mek için yanı.,,a gitmiş•im. Beni bir 

1 
Maamafih bunu cCennet canıma kerlemeler göze çarpıyordu. oyunu çıkannak imkfınını müşahede 

ynzı masasının önüne oturttu. Ma- 'minnet> bildim. Odasından çıkar Yastıkları gayet yumuşak bir se- edeblllr Birinci lcveyl trcll nıa.siyle 
sanın öbür baı;ına da kendi yerleş- çıkmaz. dı;ıarıya knrşı gene suratını dirin üs:ünc?e yan yana oturduk. alır ve ycrdckl kör nınt.resl yıkı.lma
mişti, Çok sıcak bir gündü; omuzu nah: -:;ki ciddi: yüzü gülm~z. ev aa-

1

1 O bir aralık kalktı. Köşe.de duran dan evvel plknnm as ve nıasını c;eke
oldukça açık bir elbise giym.ir.i. hibı oıdu. Benım odama gmnce de kasasını anah~rla ~~h. lçınden ko- rck yerdeki damı blokeden kurtarır. 
Sim'liyah parlak saçlarını kulakları- soa derece tatlılaştı. Hemen ba-vul- caman <ve ıık 'hır albuın çıkardı. Toek- Dördüncll Ievede knronun nsını, be-

k ŞÜıcl levede kııromm damını oynar. 
nın arkasına toplamıştı. Hakikaten ıların.ı kendi elilo açtı, mütemadiyen rar yanıma. <>turur. ~~: . Ş:ı.rk karo :nmsiyle el tutar ve arka-
ne bambaska bir tipi, acayip güzel- soruyordu: - Ben bılet delısıyım!. .• dedı. dzşının resgint 1ade eder. (Trcfl oy-
J;ği ,,.ardı. fnsnn OC'lun yüzün-e ba- - Bu clbiaeyj geldiğinizdenberi Ne garip bir delilik!. .• Albümü nar). Mu'hasım tara! treflden üç ıe-
karkcn ıklimlerin ve ufukların öte- hi!i giymediniz. değil mi?... Mü- dizleri üzerine koyarak sahıfelerini ve alır. Bundan sonra garp tabla tiyle 
s:: de, her şeyir, değiştiği, başkalaş- ~~mr•ı~ll ... Müsaa~7 .edersiruz. de- birer birer nçtı: körün nıasmı oynar, yer nsln. alır. 
tığı uznk kıtalarda olduğunu anlı- gıl mı?··· CeplerınıZl kanıhnyo- - İşte, dedi, dünyanın en zengin Koz.cu yerden pıka damını oynıyarak 
yordu. rum &mma kusuruma bakmayınız ... bilet kolleksiyonul... Burada Çin ~llnden karo valesini kaçar vıe böy-

0 gün sırtımda İstanbuldanberi Ah bir iki tane daha bulabilsekl. •. j şimendiferlerinden tutunuz da bütün lece yerdeki sat' karoln:n bloke ol-
hiç giymediğim bir elbise vardı. Ma- Gı!ue bir elbisemin yan ccpimden dünyada j~Jiyen türlü türlü nakil maktan kurtanr. Neticede cenup, pi-

k b . b"l k O · b k kndan üç, kördıen !bir, ka.roda.n dört, dama para;:,, verdim. O bana mak· mu :ıvva Jr ı et çı tı. zerıne a - vasıtalarının biletlerjni bulabilir&.:niz. t fld bl ki dok 
1 

kıra 
b t K ı d t t bul K.. .. 1 H' d 1 . . L •1 . İ re en r ceman uz eve r uzu uzattı. Her zamanki gibi kaş- ım1 • kıı~ ~ca a

1
n a anb. a, op~~lye AO'İ'C ın tren erırun oı etı... ıte ve üç l!lwızatuyu yapar. 

lnrı çatıktı ve güzel yüzünde sonsuz ge rne ıçın a ınmış ır vapur oı e- vrupadan Amcrikaya geçen ilk• 
bir ciddiyet vardı. Bir aralık sıcak- ti.·· Garip şey, cebimde rıasıl ka]- ibu~a~lı .geminin bileti... Bunu ele ı 
tan terlemiş olacağım ki ceketimiıa mı;J? • · Her halde onu alınış ve son- geçırıncıye kadar ne fedakarlıkları 
yan cebinde:ı mendilimi çektim. Ve ra d.~. k~.yhettim eanmıttım: ... Yok· göze almadım ki... lıte bir buz par- ı 
bu esnada cpıt> diye yere mavi bir sa Kopruye çıkarken bu 1hileti rne- çasıoa çarparak batan Titanik va. 
kağıt dü!!tÜ. Bu, l::tanbul tramvay- murla.a vermem lazımdı.·· purunım •on 9eferinde kesilmiş tari-
larında kullanılan bir biletti. Ben Madama: hi bir bilet ... Yalnız ıbu bana 6000 
garip adamımdır. Kullandığım bi- - Bu, dedim, İstanbulda Boğa- dolara maloldu. l,ıe Greta Garboyu 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Türkiye Ecnebi 

Jetleri atmak hiç hatırıma gelmez. ziçinde işliyen vapurlara ait bir bi- henüz tamamile meçhul bir kadın Seneme 
1400 

kuruş 
Hatta hazan ceplerim kullanılmıı let. ilen Avrupadan Amerikaya getiren 6 Aylılı:: 750 • 

2700 kuru.o 

tramvay biletlerile dolar. Bir kon-' Gözleri fal taşı kadar açıldı. San· v:ıpur bileti! ... Bunu bulc1uruncıya 3 Aylık 400 • 
trol filan gelince, bütün o eski bilet• ki ıözlerime inanamıyormuş gibi: ~adar neier çekmedim!. .. Lakin İ§- 1 Aylık 150 • • 

1450 • 
800 • 

ler arasında asıl biletimi buluncayaj - Ne diyorsunuz? ... Ne diyor• te d.ünyanın en güzel, en zengin kol- 1---------------1 
kadar akla karayı seçerim. İstanbul- aunuz? ... Sahi mi? .•. Demek dün- lek.sıyonımu da meydana çıkar· Posta ittihadına dahil olmıyan 
d b ı 1 d Yal · · d v b 1 ecnebi memleketler: Seneliği: 

a avu uma verleştirdiğim ve o za- 1 yaccı mefhur cBoııfor> un vapurları· ım ·• . . nız sızın ver ig~ j et· 3600, altı aylığı 1900, üç aylığı 
m~ndanberi giyrn-ediğim bu elbise- na ait bir bilet ha... Çok mühim I~~ ~~~~kti. Bunl~rla. kolk~aıyonum 1000 kuruştur. 
mın cebinde bunlardan biri kalmış bul. . busbutun ve harikulade hır tarzda 
ve önüme düşmüıtü. Mahçup ol· _Daha tuhafını aöy};yeyim mi? •• zenginleşti. Asya ile Avrupa ara· Telefonlarunn: Bafmllharrir: 20565 
<lum. Garip garip yüzüme bakan Bu biletle Asyadan Avrupaya g..r- sın. da.. Bosf.or'da iıliyen vapurlann Tazı işleri: 20'765 - İdare: %0681 

...,.. b ı L' 1 -Lf N d Müdür: %049'7 genç kadına: moelc lr.abildir. Yani bu biletle bindi- ı etine •anıp om~... e ıaa etı.. 1 ,. _____________ __. 

ZUbleee 15 - Kasım 5'7 - Ah, affedersiniz, dedim, ta ! ... diğiniz vapur, sizi Asya kıyısından Herk~e bir merak nrdır. Benimki 
tanbuldanberi cebimde kalmıı birlla~ır, pek kısa bir zaman zarfından- de bu itte:·· ... Bir .. kıymetli bilet için 
tramvay biktil... zı Avrupaya bırakır. Yahut da Av- her fedakarlıgı goze alan ben, bun· 

Madam b'rdenbire doğruldu ve 1rupadan alır. hemen hemen bet on l~rı size n&ı8'11 ödeyeceğim bilmem 
90rdu: dakikalık lb:ir zaman içinde Atryaya l.ıl... İdarehane Babılll civan 

- Nasın... Bir tramvay bileti çıkanr... Bu sırada albümün yansı benim Acımusluk sokak No. 13 

s. İm. an. öt. İki. Ak. Yat. 
va. 5,39 7.26 12,18 14,39 16.52 18,30 
Va. 5,39 7,26 12,18 14,39 16,52 18,30 

mi? - Aman ya Rabbi!. .• Bu biletle ldizlf'rimde, yarm onun dizlerinde iıl•ıııııiııiiiiıiiiiiiiiiııııiiiiiilliiiiiliiıill•lllİ 
Bunu eöylerken seıinde adeta he- Aeyadan Avrupaya geçmelı: kabil jidi. Panıüyon sahibi başını bjletlere I en ibüyük rakamlı çekleri ile bile el

yecanlı bir ton vardı. Ütun bu aca· hal ••. Ne enteresan ıeyl... Bunu eğdıkçe siyah aaçlannın leylak ko-ld·e etmenin imkanı yoktu. Fakat iki 
yip ve derin alakasına ıaşmıştım: bana IV'Crecek miainiz) lı:uau burnuma geliyordu ve onun üç kullanılmıı tramvay, vapur bile-

- Evcıt, dedim, İstanbul tram• - Eğer imyoraanız. rica ederim güz:c 1 ensesini görüyordum, 1 ti, ibu kalbin kilidini tıkır tıkır açı-
vaylarına ait bir bileti... alınız!... Muhakkak ki güzel ve son derece vermişti. 

Bu ıefer ayağa kalktı. Yüzü giilü- - Size bunları nasıl ödeyece• ciddi cıv aahibimin kal-biru dünyanın 1 Hikmet Feridun Es 

Tefrika No. 1 

Başlangıç 

Sarı Korsan kimdir? 

Roman:ı. başlama.dan evvel, size ln
s:ı.ca cSan Korsana ı tnnıtayım: 1858 
tarih.inde Japonya birçok derebeyllk
k:rle idare edillrdl. Mlka.do'nun elin
de siyasi ve idarl bir kuvvet yoktu, 
kendisi ancak ruhani reis vaziyetinde 
lıcll; sa.rayında ot.ur ur ve devlet işleri
ne kanşma.zdı. Memleketi slyogon .ün
vanlyle bir takım v~er ldare 
edıerdl. 

O tarihte slyogon, yani vezir olan 
(İkamon>, İngiliz, Rus ve Fransız tüc
carlarına Japon llına.nlannın serbea 
ve açık olduğunu blldlrmiştl. Halbulı::l. 
1855 tarihinde Amerika hükilıneti de 
amiral (Bari) nin kumandası alt.ında 
3 gemi göndererek bu lmttya2Jdan is
Ufaed. etmek lçln; Japonlar& müra
caat etmto ve zorla bu lmt.lyazı al
mıştı. 

Amiral Bari'nin Japon sulanna. ge
lişi, Japon mllUyetçllerlni fena hnlde 
hiddetıendlna4f.ıl. O sıralarda Japon
yanın cenubunda bulunan Klyos
yo adnsının Nagıısaki limanında blr 
Japon korsan gemisi bulunuyordu. Bu 
geminin kııptruıınıı. (Yamada) Snn 
Korsan derlerdi. Yamada. vatnnını çok 
seven, ve Jıı.pon toprğmıı. hiç bir ya
bancının girdiğini istemlyen, hıı.ttô. bu 
yüzden siyogonlarla da. münakaşa 
eden ve İkamon'un emirlerini dinle
ıniyen cesur. atılgan bir adamdı. 

Yamada yabancılara karşı husume
tini llaıı ettııtı gündcnbcrl bütün Ja
ponlar kendisini scvmeğc ve: 

«- Memleketlmlzi yabancılardan 
ı:.ncak Yamada kurta.rn.bllir.• 
Demeğe txı.ı;lnınışlar, bütün ümid 

ve lnanlarlyle ona bağlnnmışlnrdı. 
Yamada.nın lhtllalci ruhu, Nagasa

kl limanında bir esir glbl, daha fazla 
boyun eğıneğe müsald değildi. O , y:ı
bancılar.ı. ka~ı büt.ün Japonyayı 
ayaklandırmak, harekete getirmek is
tiyordu. 

Yarnadıı. bir akşam, bütün haya.
tını salılllerde gcçlrnıl~ olan kendisi 
glbl cesur kızını yanına aldı. Adaınla
rını topladı .. yüz elli kişl ne. güneşten 
sonra yelken açarak Nngasaki liına
nından ayrıldı. 

Ertesi giin San Korsanın llmnııdnn 
gittl~lnl görenler: 

- Eyvnh .. şimdi büsbütün sahipsiz 
ve h~.mlstz knldık. 
Dlye~k ıın1nsıyorlardı. Bütün Na

g:ı.saki hnlkı, Ynmadanın uzaJ.:l:ı.şma

sından büyük blr ıı.cı duymuştu. ....................................... 
-1-

Yamada, kızına neler 
anlabyor .• 

Nagasaki llınanınd:uı aynlalı altı 
saat olmuştu. 

Gece yansıydı. 
Japon lstı.kliil bayrağını çeken Sarı 

Korsanın altın başlı ve çllte oklu bü
yük yelkenlisi hatif dalgalı denlzde 
köpek balıklnrlylc yan, eder gibi, 
süratıe cenuba doğru llcrllyordtt. 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

ma<:1!rası gelir. Bu hlkAyeyi lcüıc;ükkea. 
bana sen söylemiştin.. hatırlar nusm 
baba? 

- Hatırlıyorum, kızım Yamada 
ailesi zaterı ko8koca vatan içinde va.
tansız kalan ve uzak yerlerde lrorıak
lanıak, yenl bir vatan kurmak Jstlyea 
talihsiz bir allcdlr. Eğer ecdadunıa 
Jino - Tenno flJ tonınlanna: •Birle
şiniz.. ana vıı.truıa yaıbaneı sokma.yı
ruz!:. demiş olmasaydı, ben flmdiye 
kadar çoktan blr başka ülkede yerle
şip ka1nuştım. Fa.kat, onmı eeelni heG 
zaman duyuyonmı. Slyogonlann id.a
reslzllAi ve koı:tcaklığı, Ml1cadonun 
devlet i.ş.lerfne ka.rıfmamaaı ve dore
beylerlnin ayn ayn kendi yıırdlarm
da saltı!nat sünnesl beni de vezlr 
ikamon'& lı::arşı isyana mecbur ettL 
Eskidl'Tl 3ah!llerlmlu Felemenklllerl• 
Portekizlilerden ba,flta yabancı ulus
lar gelme7J<ll. Onlara az çok a.I.ıtnut· 
tık. Şimdi ~rikalılara, İngilizlere, 
Ruslara, Fransnlara da mftsaade 
edildi .• 

Bu sırada denizde müthlf bir gü-
rültü koptu. , 

Vardiyada bekllyen San Konanın 
muavini kaptım Kava - Mura güle
rek bağırdı: 

- Korknu!y>'ı ! Denizde köpek ba
lıklan döğüşüyor. 

San Korsan, muavinbıe yüksekse. 
le cevap verdi: 

- Sahllden biraz açılalım.. Şıı.nz
hay istikametine do~ gldlyoruz. 

- Açılırsak, R!yo - Hiyo adaları 
ürerlne düşeeeğiz. Köpek b:ılıklannın 
en meşhur yntnklıı.n oradadır. 

Yamada ikinci defa muavinine ce
vap vermedi.. kızına döndü: 

- Kav:ı. - Mum doğru söylüyor. Bi
raz engine rçılacak olursak, Riyo -
Hiyo ndclnrınn dii.<ıeccğiz. Oraya uğra
mPk niyetinde değilim. 

Korsamn kı71: 
- Kav'\ - Mum glttlğ'I yolu 1yi blllr. 

baba! dedi. Bu gemiyi ikinizden b:ı.ş
ka kimse kull::mam'l" .. 

- Te~llnl , teknesini ikimiz b:"m
bcr kurduk da. 
Yanında başını sallıy:ı.r:ık ilAve etti: 
- Her geminin insan gibi, birçok 

gizll huylan vardır. Bazı khnselcr 
hiddet ve şlddnt. l;'lrşmnda sükfl,,etlnl 
muhn!azıı. etmesini bilir. G~mller de 
öyle .. bazı tekneler vıırdır ki, en coş
kun d:ılgalarıı. tahammül eder. fırtı
nalan yenip gider. İşte bizim tekne
miz de bu çeşld insanlara benzer. 
Onun huyunu Kavn - Mura lle ben- • 
den bn.cpm l:lmsc bilmez. 

Ynmada bundnn sonra uzaktan cö
rtincn sahillere bak.n,rn.k: 

- işte kızım, dedi, vaktiyle amcan 
bu st-.hlllerdckl memlckct.lcrl ldare 
ederdi. Bundruı önceki siyogonun en 
batın sayılır ümerası ar9.S'.nda ylik
S(!'k mevkii ve ı;öhret1 vardı. Onu da 
da bu mevkilnden uzakla.ştırmağa bu
günkü slyogon sebep oldu. Zira mem
leketin idaresini eııne alan bu fet.t.an 
vezlrlE"r, kendU.erlnden başka bir kim· 
senin sivrilmesini ve yükrelmeslnt is
temezlerdi. 

- Amcam da demek k1 senin gtbl 
siyogon'a baŞ'.caldırdı. ~yle mt? 

- Evet. oözn gören ve kalası 1~1-
yen bir yurdsever bundan ba'}ka ne 
ynpnblilrdi? 

Arkası var) 

San Korsan gentlsinln b114 güver- 111 Jlno - 1'enno = ~lilıiddan önce 
tes1nde baba kız otumıW}lar, yavaş 66.J yılında bucünlrii Japon7ayı kuran 
yavaş konW}uyorl:ırdı: ilk hiikümdanbr. Geçen sene bütüıa 

- Llmandnn pek fazla yiyecek al- Japonyada büyilk merasimle ZGOO ün
rlık, baba! Yoıculuğumuz uzun mu sn- cü 1ıh kutlanmıştır. Kendlsl bun· 
recek? dan :?600 yıl önee (Klyo - Sl70) ada• 

- Umduğundan çok uzun sürecek, sının cenubunda küçük bir biikiiınet 
Takako! Bclkl de ana vatana bir da- ve ufak erazl sahibi iken yavaş ya· 
ha dönmlyeceğiz. vaş bütiin Ki10 - Slyo adasını saptd

- Ne diyorsun, baba? Çok uzaklara tikten sonra, birçok mütegallibelere 
gidiyoruz, öyle mi? harp ilin ederek biitün Japonyayı de 

- Flllpln adalar.na kadar gltme'k g-eçirmiş Ye Milıiddan önce 558 de fii· 
niyetindeyim, Takako! Eter orasını tobatını tamamlıyarak. Mlkadolar 
ayaklandıromıı.zsam, Stngapura ka- devletini kurmata muvaffak olmllf• 
dar ineceğim. hır. Japon tarihlerinde •Jlno - Tenno• 

- Slngapur ... Tuhaf şeyi Ben bu bugiinkü Japonyanm banisi Ye bal&s. 
memleketin tsmlnl ne zaman ve ne- ı Un olarak gösterilmektedir. 
rede duysn.m, aklıma amcamın hazin t. P. S. 

ET KADER! aana vereceğim bundan ibaret değil. akdedilınif. kahya, büyük bir yük- medik misafirlerin ansızın gelmele- Derviı de uzaktan bu muhavereyi 
- Bana d&ba ne -vereceksin? ten kurtulmuş, itler yoluna girmiı ri. midesini bulandırdı. Gelenle- takip ediyordu. Litif çavut. ihtiyan 

Aşk ve macera romanı 
Tefrika No. 128 

- Ne kadar para lazım o1duğunu 
ben size öğretecek değilimi 

- Sonra sana. oturacak bir yer 
de lazım. 

- T a.bii değil mi? Kır ortuanda 
oturamam ya? 

- Giyinmek, beslenmek. 11ın· 
mak da lazım. 

- Zannederaem öyle ... 
- Aş.ağı yukarı senede elli lira 

kadar bir paraya ihtiyacın var. 
- Bu kadar az bir para yetmez. 
Şimdi latife etmek smısı Hafıza 

aelmişti: 
- Bu parayı az mı görüyor•un) 
- Gönlünüzden ne kopana onu 

veriniz. 
Eminenin bu uysallığı, Hafızı ta· 

ıırtmııtı. 

- Bu it oldu demek. Kaydı ha· 
yat şartile, sana senede elli lira ge
tirecek bir akar alacağım. Görüyor
Mın, ne kadar cömert davramyorum. 

Emine, kendini tutmak ve parla· 

Nakleden: (VI • Nil) 

mamak içlıa earfettiği gıwyrete rağ
men, katlaranı çaUı ve: 

- Kaydı bayat tartile bir gelir, 
öyle mi? Ben bu kaydı hayat tabi
rinden hoılanmıyorum. 

- Bu, d&ba sağlam bir gelirdir. 
Nakden para versem, bellı:i kaptırır· 
sın. 

- Parayı kaptırmıflJD, kaptırma
mışım, sana ne? 

- Senin mcnf aatini düıü.ıı.erek 
söylüyorum. 

Emine ıordu: 
- Kaydı hayat ıartile alacağın 

bu akar, size daha pahalıya mı mal 
olacak? 

-Tabii değil m.i? Daba gençsin. 
- O kadar da genç değilim. 
- Bana ağız ıyapmaaan a ... 
- Bu akara kaç para verecekaiıı? 
- Beı yüz lira kadar bir para. 
- Bu parayı bana nakden verir-

ıen daha çok memnun olurum. 

- Bunu soma dütünürüz. Fak.at 

- Çiflikten biraz ötede satın al- görünüyordu. ri görmek için, odanın penceresin- uzaktan görünce, yanına çağırdı: 
mıı olduğum evi de vereceğim. Ho- Hafız ayağa kalkarken, Emine de- den başını uzattı. Gelenl~rden biri, Nasılsın Baha Dervit> Kaç 
ıuna gider mi? di ki: orta boy hı, esmerce, sevimli çehreli, sene var ki seni görmedim; dedi ve 

- O kadar değil. Bu ev sapa bir - Bunları kabul ediyorum, fakat ikincis~ d• matruı kafalı, uzun boıylu, Cevdete de takdim etti: 
yıerde.iir. Ne iee, etrafındaki tarla- bir şartla. zayıf, kuru 'V"Ücutlu biri idi. Evveli. - Vehbi paşa ailesinin en eeki. 
lan eker, zahiremi, scbzelerimi te- - Ne prtı bu? noter Dan:tı beyin yazıhaneeinde en sadık emektarı ve bu çifliğin te-
min ederim. Fakat bu ev senin jç.ip - Evi, düğünden evvel Üzerime görmü~ olduğu Cevdet.i, arkasında mel direklerinden biri. 
büyük bir fedakarlık teşkil etmez. feı-a~ edeceksin. duran paşanın eski emir çavu.1u La- İhtiyar bahçrvaı:ı, bu iltifaıttan ıon 
Çünkü yok pahaıına almışsın. - Koştuğun §art bu mu? tifi tanıdı. Bunlan kabul etmemek derece mütehaşaia oldu: 

Eminenin dediği doğru idi. 1-Lfız. - Parayı da düğün arifesinde ba- oldmazdı. lstanbuldan geldikleri a~i- _ Karanın, bu çiflikte ölmek v• 
s.'.:ıntıJa düıen bir köylüye yirmi li- na vereceksjn, kardı. Hafız, U§ağı takip ederek av- gömülmektir, cevabını verdi. 
ra ödünç vermiş, parayı alamaym· Hafı7., biraz düşündükten sonra, luya indi. Emine de, alt kat sofasına 
ca bu evin iistüne oturmuıtu. HaflZ cevap verdi: gelerek neler konuşulacağını d.iı.,le- Hafız Celal, bu beklenmedik ziya· 
bu evi, Emmeye vermekle yanından - Pekala bu şartlarını kabul edi- mek için kapıyı siper aldı. Hafız. retin sebeplerini anlamak için aa.bır• 
uzakla•hnnak ve bir gii, başına be- z t b · d f"k · b l J • 1· sızlanıyordu. Eski Devlet Ş\iraaı Re-

,.. yorum. a en enım e ı rım u 1 ge en enn yanına varınca, evve a isinin oğlu avukat Cevdetin latan• 
la k~ilmesin.in önüne geçmek :isti- idi Hafız, bu çapraşık meecleyi ar- L5.tif çavuşa aşinalık etti: 
yordu. tık u rr.amen hallettiğini zannedi- - Safa geldiniz, Latif çavuş! buldan kalkıp çifliğe gelmesi rnide-

Hafız, devamla: yordu. - Safa bulduk, Hafızım 1 sini bulandırıyordu. Cevdeti, Daniı 
B d d b fi beyin yazıhanesinde noterle senli - u evi öıeyip ayayacağım. Hafızla Emine tamamen anlafinıf - Sizi hangi rüzgar u tara ara 

Mahzenini yiyecekle de doldu raca- gibi göründükleri bu sırada idi ki, ıwıtı? benli konuıurken görnıeai de endi-
ğım. Buraya çekilir, rahat rahat ya- uşak Memiş kotarak geldi, Hafıza - Bir iş için geldik. şesini bir kat ~aha arttırıyordu. V:ic-
taraın. Zannedersem artık bir diyece- hitap ederek: Hafız. Cevdeti tanımamazlıktan d.~~~a~.ın?~. ıa~~e taşıydanlhar,1 ~dlkıye w• k 1 ld'"'• "h tl Lllff k d eozunu lŞıtır ışrtmez er a -.ur U• 
gın a maz. - Sizinle iki bey görüıımck ııti- ge ıgı cı e c, ı çavuı ar a a- 1 1 V hb' ... 1 . 

- Doğruau çok lutüfkarsın 1 1 d di şını prezante etti: anır ar. e ı paşanın, yegen erme 
yor ar, e · • . . vermek üzere tevdi etmit olduğu on 

- Fakat huna mukabil ben de Hafızın kaşları çatıldı: - S~bık Devlet $ı1ras! Reıaı mer- bq bin lirayı iç etmiı olan Hafız Ce-
aenden uılu akıllı oturmanı ve beni - Bu beyler nerede? Chumd Rubstem paıanın oglu avukat lal da bu çeıit adamlardan :biri idi. 
rahatsız etmemeni isterim. l ev et ey H 1 - Aşağıda, avluda bekliyor ar. · ınıız kahya, kaygı ar içinde kıvra-

- Müıterih ol. Hafız kimseyi beklemiyordu. Aca- - Müşerref oldum, beyefendi. nıyordu. 
Artık Hafızla Emine ara.aında sulh ha gel.ınler kimlerdi? Bu beklen- Çifliğin ihtiyar bahçıvana Baba (Arkuı •ar) 
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3 KAnunwıanl 1942 

Japon hava kuvvetleri 
Japon tayyarelerinin evsalı • 

Japonyada pilotlar nasıl yetişir 

~ KŞ AM 

Taşıt teşkilitı 
Almanlar tanklarına ve zırhlı kuvvet

lerine nasıl benzin yetiştiriyorlar? 

:.....=====-=--
KOCOK iLANLAR 

l'evb.llde ah valtn devamı 
mftddettnce gayri muayyen gftn-
1erde haftada W veya tıc defa 
ne§tedllecektlı. 

Sahife 7 

KELEPİR SATILD\: BOL! m C.41\IE
KAN - Dört kapılı sekiz metre, cilAlı 
yukarlan iki metre kare çlçekll amo
vn camlarlle ucuz 'e acele &atılık. 
Bahçıekapı Taş han Udncl kat 36 nu
m::ı.ra telefon 23043. - ı 

Ft:ıns:ız asJQer1 mütchassı.slahndanl kuvvet Te kudrettedirler. ] _İŞ ARIY ANLAR 
ıean Hanrl, .Alnınn askerl menzll ve Sulh zamanlannda. menzil kolla.mı& 4 - Kiralık • Sablılc 
taşıt teş1d.1Atı hakkında. Figa.ro gaze- bağlı olan bu birlikler. Todt ve Speeı BtlRO İŞLERİNDE_ Tecrt\be gör-
tesinde ya2ldığı bir maknlede diyor ki: teşkilatının nasyonal sosyalist otomo- mü,,, Fra.nsm:ayı bl11r muhasebeden SATILIK EV - On oda, 1k1 snlon, 

- Ta.nklar ve zırhlı kuvvetler aaşı- bllll kollan ve husust müet;Serelerden lk1 mutfak, orta kat parke, terkos, te-
lacak derecede süra.tıe ııerUyorlnr. Bu alınan te§kill~rle kuvvetlendlrllmek- anlar, Türkçesi kuvvetli, yazısı güzel, lefon, elektrik, banyo, nezaret Çamlı
yüzden birçok kimseler bunlara ben- tıedir. Bu kollnrın yürliyüş boyunca, sert daktilo yazan ve referans verebi- caya ka-ı. bah"esı ... üyük, Avrupa 
zln ı etı..+ı..ıı ı e'"""'i m tom bll ...... .+ı .__,_ len bir genç münasip bir iş anı.nınk- 6

" .. ;u ve evazım y '"1~ .. em yec &~ unzzam o o ..,.... .... n.n ve """'""' npçlan, apartıman tarzında kullaı 1_ 
zannctmLşler, hnttrı hareket üslerin- atelyelert kurulmaktadır. tadır. Z.D. rümuzu lle 176 posta kutusu lır. Her gün içindekilere mürncn.at. 
den çok uzakla.şan Alnınn tankln.nnm İf ta.burlan, Todt iş teşkllA.tı, bu adresine acele ynzılınası. Adres: Orta.köy Aydınlık sokak N 1 
znrnr veremtyecek bir hnle dil.şeeek- taşıt kollanna ırwm ola.n efradı ve- BİR TEZGAHTAR ış ARIYOR _ Telefon No. 42025. o. • 
lerln! tahm1n eyJ~erdl. Halbuki, rirler. Bunlar, yükletme ve boşaltma Tuhafiye ve partümörlden anlar 
bu zanlar dof,'TU çıkmamı..~. Tank- ve yolların ta.m1r11şlcrlnde kullanılır- Fransızca blllr, tecrilbeli blr genç ~ %000 LİRADAN 100,0CO LİRAYA KA-

Mitsubishi 93• a tipi bir tayyare l:ır, ne Norveç, ne Polonya, ne Bru- lar. arıyor. Ak.şam'da. (Y. S.) e mtlrac!ı.nt. DAR SATILIK EMLAKLER - Müra.-
ka.n, ne Afrika ve ne de Rusya sefer- Fransa seferi esnasında, Almo.n or- caat: Ferdi Selek Türk Eml~ Bürosu. 

Uzak ş~ta nth harp bo.ş1D.dı. yıı.n. Brlstol Mercurye benzer. Bunlnt terinde üslerinden yüzlerce kilometre dularının muazzam levazım yığınlan, t1Ç BiN - BEŞ BİN LİRA_ semuı.- Galata Öln.erablt han 1klncl kat 
Bu harpte Japon hava kuvvetleri bD.- tek satıhlı 1n1ş t:ıarunlan Ba.b1t Alman- uzakla.ştıklan halde benzinsiz ve le- evveli\ Rh1n snhllinde, oonra. Elfel ku- ye koymak ve kendim de ca~ ıru- No. 23. Tele!on: 42368 - 3 
JÜk blr rol oynuyor. .Amerlka'nm lamı Fokker D. 21 1 ruıdınr. Mltsu- vazımsız kalmnımı.şlardır. lesinde depo edilmiş ve Alınruı tü- retile 1§ anyorum. Ticaret ~er.inde 
Hawai ad.nlarındnkl Pea.rl Har.b<>ur b1Sh1 95 hem ordudo. hem de bahri- Bu harpte, tanklan diişnıan hatla- menleri Manş snhlllcrlne vardı.klan bulundum. F&ıslı ve devamlı bir işi ANKARA BAHÇELİ EVLER - de 
ilssfuıe baskın ynpa.rnk bumdaki Ame- ~ 1st1ınal edilen bir Uptlr. sürn.tı rını yarmak ve düşman blrll:klerlni zaman mahrukat ve mühtmmat stok- olup da sermayeye, dürtlst ve faal blr devren sntilık evi olanların Beyoğlu 
rDı:an kuvveUerlnc bfiyfik zny1at ver- 450 Km. dir. çevirmek için bilyük bir Blçilde kulla- lan Cnmbral'ye, Arras'a ve Abbe- ortak arkadaşa. ihtiyacı olanların ya- post.n kutusu 2284 numaraya. tafsllli.t 
diren, Malezya. ya.nmadnsınm §3.l1mı- NaknJlmo. 97 İnglllzlcrin Gloster nan Alman genel kurmayı yıldırım ville'e nakledl~lr. Blnaenaleylı ta- hut 1şlnl devretmek isteyenlerin. Ak- ve ~ bildirmeleri. - 4 
dn. iki İngiliz drltnotunu batıran, Fi- ı Oladiat.orlarına. benzer. Bunlardan harbi esasına göre onlara. süratle şıt kollan, gece gündilz yürfuneğe, şam'da (A. B. C) rümuzuna tam ıza- FABRİKA VE .l\IATRAAYA ELVE-
Dp!n ndalannıı. karşı harekette 1xı.ş maada çift satıhlı Ke.samald 95 de mahrukat ve levazım yetl§Unnek 1ç1n 300, 400 ve hattrı 500 kilometre mesafe hatlı mektupla. mtıracaatıan. - 1 ıd Lİ BİR BİNA SATILIKTIR - Ca-
rolü oynıyn.n hrp Jn.pon tayyareleri- vardır. Silrat 1tlbarlle .7apon n.vcıla.rı lnceden inceye tedklk edilmiş bir plfm nlmağa mceburdurlnr. • ğaloğlunda fabrika ve matbaa ıttlha-
dlr. Bu münasebetle Japon hava kuv- CUrtlss ve Spittlre'l.'\ra nazaran dün ihazırlamış, genel kul1lnay güneşin Daha sonra Alman hamlesi, doğu - 2 - İŞÇi ARIY ANLAR zma elverişli betonarme yeni bir bina 
veUerlnden bahsetmek isteriz. 'blr menldedlr. Buna mukabll rüyet doğuşlyle batcy. ıı.rnsında, levazımı, batı istikametinden şlmal - cenup ls- sa\ılıktır. Akş:un idare ine mür ca t. 

Evvelll. şurnsını söyllyellm k1 Uzak salllllarınm genı., olınası itibariyle yilz kilometre da.ha lleriye götürmek t11tanıeUne çıevrlllnce, Fransız - Bel- lUEl\IUR ARANIYOR _ Bo~ln- Telefon: 20681 _ 1 
l:ın.rk hava. muharebeleri için çok mü- çok m-•""-·, birer ref-•--t •-17'tm .. es1- 1ç1n tert1bat almıştı. Hadiseler, Al- çlka hududunda yeni. bir üs '.kurulmuş- de ikamete mecbur olmak "e 250 ı•-
.,, ~u"" l.U\.tı. ı.u.,.,_ 1 k b h 1 t ısp· 1 h d dl ,_da inen •· u.. S.4.TILIK BAHÇE (1570 ı 0 > - üs--•d blr -'hadır. Fillp!n adalan, mü- dlrl-. man gene urmayının u esap annı ur. anya u u arına...... r k fal t k ..... k ...... ~11 blr ~ ~ """' ... ~ •-fil 1 ı l bu ,.._.._ ıı e e a ç...,. ve~ .,..... ... e mü- küdar, Do~ancılar İhsaniye caddesi 
hlnı bir Japon fu;sü ola.n Formosa yanlış çıkarmannştU' ...... e er, evazun arını w.ı.c-11 a - esse id alın ca.k.t ı> 
d dıı.n 500 kilometre uzaktadır Mltsu'b1shi 98: Hatl! bomb:ı.rdıman- Vaktiyle bir ordunun ııerlleytşl pi- yorlardı. Başarılan işin büyüklü~- seye are memuru a ır. No. 23. Fevkallıde nezaret, trnmvaya, 
8B.~nün modem bir bom...., ..... ~ .. ..: lar için kullanılan mezld\r tayyarenin ya.denin ve en çok .süvo.rt kuvvetıerlnin nü göstermek lç1n birkaç rakam Muh!ısebe bilen tı!rclh edlllr. Taliple- plAja yakııı, içinde bostruı kuyusu , e 

"'fi" u .... UJ .. .-. K1nsl1 ti ind te töril rdır T k - ı ek kfı.ffdl rin fotografia.rını, hüviyet cllzdanı 1k1 Yilz meyva n~cı vrırdır. Mur:ıcnnt: 
tayyaresinin hareket sa.hasmın 2500 - P e k mo va · e yürüyüşü ııe hesap edlllrdl. Şlmdlld soy em r. ve bonservia suretlerini İstanbul ~- Tel.: 60075. _ 4 !OOO kilometre olduğu göz önüne ge- .satlhlı ve sUmti 500 Km., sıırıh bakı- harpte, ııerıeyl§ln temelini, zırhlı ve Bir tümen ta~ıt kolu, bir hafta zar- ta kutusu 636 No. ya. göndermeleri. 
tl.rlllroo Formosa'dan kalkac::ı.k tayya- nıından zayıftır. motörlü kuvvetlerin hnmlelerı teşkil fında 2 milyon lltre benzin ve blr - l 5 MÜTEFERRİK 
re.ıerın ne kadar tesirli harekette bu- Mltsublsh1 96 n: Bahriye ve kara eder. Bu füb:fi-Ja. orduların iaşe, leva- müfreze de bütün sefer esnasında _::;-_________ _ 
lunatılleceklerl kolayca. anlaşılır. Ba- ordularndıı. istimal edilen tıu tıp Ja- zım ve ikmal tcşkll:Uını, bu yenl ta- 70 - 80 tren karşılığı olan 34,000 t.on 3 - SATILIK EŞYA 
husus J.t1 bu adalara yaJon tıaşka Ja- ponlann ağır bombardıman tayyare- tıiyeye uydurmak gerektir. ~ nakletml§tlr. 
pon üsleri de vnrdır sklir. Tek satıhlı 14 .s11indlrll yıldız Bir ordunun döğüşmek için muh~ Almanyanın bu teknik ~anlannı, 

Hawal ada.lannn. ve Pıı.si!llt'te Ame- şeklinde Klns11 motörlerl lle milte- olduıtu şeyler, kendisine ana vatan- ~sız hava kuvvetlerinin kltayet
ntan ilss1l olarak kullanılan diğer he.rrlktlr. İn~ takımı içeriye çekile- dan gönderllmek lcap eder. Bundan sizliği ve ço_ğu asfalt olan Fransa. yol
tüçük adalara yapılan hava taa.rnız- blllr. başkıı. levazım ve yiyeceklerin mu- ıann:;ı mukemmellyetı lrolayl~ır-
lannda to.yynre gcınllerinden 1stita- Japonlnnn en son sLstem ağır bom- ayyen gün ve saatte, mahallerine var- m.ışt · 
de edilmektedir. Japonyanın 7 tayya.- bardmıa.n tayyattlertnden bırt de Na- ınası geçmlştc:n daha bilyük bir öne- .. AI_manlar, Rusyada Fra.n.sadan daha 
re gemlsl vardır. Bunla.nn isimleri, kaJima 98 dlr. Bu tayyarenin evsafı mı h:ı!zdlr. Bir gün erz!lk alamıyan buyuk zorluklru:' ~~y~rlar. Alınan 
haclmlerl ve taşıdıklan tayyare mlk- bakımından hiç bir mal~t yoktur. piyade kuv~t.ıcrı, sıkıntı çekmekle be- ~ı:~;~: ~~~!~~ında~!: 
dan §Udur: NakaJlma 95: Keşif ve t.orpllleme 141 raber, tehlikeye düşmez. Fakat 24 yapılmış ve Uk yağmurlarla çamur 

1921 de yo.pıl:ı.n Hosho: Hacmi 7,470 lçln kullanılan Nıı.b.jlmalann motıörü saat 1!inde muhtn~ ~lduğu benzin ve deryasına ve bataklığa dönmllf olan 
ton, snratı 25 mll, 30 tayyare taşır. 14 sUlndirll Klnslldlr. Bu tlp İngiliz- petrolu ahnıyan motörlü bir kol, dü.ş- yollarda. çalışmakta olan Alman ta-

1921 de yapılan Kaga: Hacml 26,900 Jerln i'a.lrly - Sword!lshlerlne benzer. man t.opçusunun ve hava kuvvetleri- şıt lı:olları, evvelki seferlerde tatbik 
ton, aürntl 23 mil, 80 tayyare tnşır. Bu tiplerden maada sah1l muhafa- rıin darbelerine hlmayeslz ve müda- edilmiş olan ayni sistem daire.sinde 

1925 te yapılan A:ka.gt: Hacmi 23,900 zası için 3 motörHl Kwanlshl tayyn- fa.asız blra.tılını.ş olur ve az bir zaman çalışıyorlar. Rusyada merkez cephe-
ton, sürat! 28,5 mil, 50 tayyare ta.şlr. releri vardır. Bu tip İngiUzlertn Sun- içinde mahvolma.ğa. mah1dimdur. sinde harp etmekte olan Alman or-

1931 de y:ı.pıla.n RyuJo: Hacmi 7,100 derland'lanna benzer. Ağırlıklan 12 Almanlar, orduya yiyecek ve leva- dular grupunun menzil Uslerl, yilz-
ton, süratl 25 mll, 24 tayyare taşır. tondur. zıın yetiştirmek 1ş~de, denılryolwlU lerce kilometre Uer1ye götürülmil§tür. 

İKİZ Ç()CUK ARABASI SATILIK
TIR - Ortasındaki portatıt bölmeğ 
çıkarılarak tekil de olur. 

Adres: İstanbul. Dln.nyolu Hacı 
Tahsin bey aokağı 5 numara. 

soliux HAVA vfTRfNt - General 
Elektrik markalı 180 santim boyunda 
Qç ay lrollanılmı., Titrin eh-ren natıe 
satılıktır. Takslm İteş Hanı altında 
Ahmed Remzi. Telefon 43054. 

SATILIK AKORDEON ARIYO
RUM - Hobner marka. bir akordeon 
btlyorum. Peşin flatle •tmat: at'zu 
edenlerin Ak.şQm ga7ıete.slnde <t. B.> 
rümuzuna mektupla mtiracaatlan. 

BİR İNGİLİZ BA "l'T - Ehven fiııtle 
mükemmel İng1liz els3n desrlcrl ve
recektir. Çok kolay ve sert metod. 
cEngllshma.İı. rümuzuna gazeteye mü
racaat edilmesi. - 2 

FRANSIZCA - Olamk riyaziye, tı
zlk, k.imya, tal>liye Wı lisan derslerl 
verlllr. F1a.tler Q1gmldur. Evlere de 
gidlllr. ~ gazetesinde M. Ü. rü
muzuna. mektupla müracant.. - 5 

MEKTUPLARl1"1Zl ALDllllNIZ 
Gazetem.iz ldarebanea1nt adres 

ol&ra.t göstermlf olan lmrtlert
mlzden 

PR - M.N.E - i.B - A.B -
ll:K. A.R - Müterelm yapar -

D.R - JI. eha - S -
1935, 1937, 1939 da yapılan Saryu, HülAsa etmek. lfwın gelirse diyebl- dalına kesin bir A.mıl olarn_ k sayarlar. Yalnız Rusya seferi, kondüktörlerin · nı~. K H hnl 10 0 ne ı 11 1 akli t tll 1 BiR PİYANO - Acele satılıktu. Ay- namlarına gelen mektuplan lda-

u.u.ı ..... oryu: ac ert ,05 t.on, llrl.z k1 Japon hava kuvvetleri gerek m ryo ar a n ya sura d r !e daha. iyi talim gömıil§ olmalannı 
.tirotlerl 30 mll, ta.şıdıklan tayyare evsaf, gerek aded bakımından Aıne- emindir. Ağır e...-;ya.nın bir yerdcı:ı öbur icap ettirir. Kondüktörlerin, ya.nl aü- nalıçeşme, AUama .sok. 29. Kat 2, M1- ~~urne.mi%den aldırma.lan r1ca 
mlkdan kmmrdır. rika - İngiliz havn kuvvetlerine na- yere gl!tilriilmeslne pek el\'etlf.lldlr. rücü ve şoförlerin, askerler ve esir- tel. Pazar, pazartesı. çarşamba, cuma: ._ ____________ _. 

Japonlar Avrupa ve Amerlka.'dakl zara.n aşağı mevkidedir. Buna rağ- ~.a!11alar da nakli?tta önemıı blr ~ ıer ile dolm~ olan yollarda sıkı bir _sa_a_ı_•_-_8_· __ - 2 
tayyare inşaatını uzun müddet yakın- men Japon hava. kuvvetleri büyük ~- gorurler. Fakat du.şmımın demlryolu seyrüsefer disiplini takip etmcıert 11-
dan takip etmlşler ve nldıklan ders- ıer görmüşlerdir. Bunun sebebi, Ja- hatlarında. ynımcağı tahribatı hesaba zım geldiği gibi, cephe hn.Unnnm sık 
ten 1st.1fade ederek işe glrişmlşlerdlr. ponlann karşılanndak1lert haki.:. gör- katmak gerektir. Sik değlşmesl, düşmanın ansızın or
İptldalan ecnebi llsans!an altında mlyerek çalışmalandır. Bu sebepten dolayıdır kJ, her tü- taya ç!kmasına sebebiyet wnnekte ve 
<Hlspano - Sulza. Yunkers. Gnome, Ja.pon piloUan çok ciddi tahsil gö- men? bfiyük, kilçük kamyonlar ve bazı zamanlar bu bir11kler arasında 
RhOnc) tipinde hışaatta. bulunur ve rüyarlar. Bir gencin havacılığa ayrıl- :ot~~ .... ~ideınk i~eccğ1 y~rler için de bir yol açmak icap etmektedir. 

- ~ - -~ • E M L A K 1 Ş • .-
~t'.: -·'t'- Gdlatasaray Köşe apartıman Tel: 49010 ~t~!ı;., 

hariçten motör getlrtil'ken son sene- ması ıçin büyük istidadı olması ve çok yg r ""'lıt ol an veri m1ştlr. Otomobil ve ~myonlrm kullanan-
Şubesi n rakibi olmayan bıiyük blr mues esecJfr. 

lcrde kendilerine mahsus tipte lnşaa- çalışması şo.rttır. Bunlar uzun müd- Taşıt slstem1nln bclkcmlğinl, oto- lar, icabında tüfek, mltralyöz ve el 
ta. bo.şlamışlardır. Ba.§!~a Japon ta.y- det pl!nörlerle tallnı gördiiktıen mobllll taşıt nlaylan teşkil eder. Bu bombası kullarunak mecburtyetınde-
JD.rclerl şunlardır: nihayet tendllerlne motörlü ta= ~.şıt al:ı.ylarının kamyonları, pek bil- dlrler. Bu 1tibarla bunlar, yardımcı 

Çok yakında müştcrllertne kolaylıklar gösterebilecek sistemlerle 
kilçük aile evleri ile küçük apartımanlar aatışuıa başlıyaca'ktır. Bun-

Mltlrublshl 95 ve Na.hajlma 97: Mo- teslim. edillr. yuk olup, gerilerde uzun mesafeler, değil, plyadıe efradının ve zırhlı blr-
törlert yıldız şeklinde hava. ile soğu- Nurullah Yaver alacak ve asker nakline yanyacak liklerln efradının eşltıcrfdlr. 

dan bqlaı. 1 ,000 lhıı.da.ıı 100,000 liraya kadar binalar yeniden 

•••••••••• ııatı~ çıkanlınıştır. •••••••••ıi 

KOÇOK HABERLER 

*Aksa.rayda. oturan 33 yaşındn. §0-
för Cclı\l adınd.'\ blrl dün evinde has
talanmış ve blrn.z sonra ölmüştür. 
Cel~lln, mUpteHl. bulunduğu anjin 
hastalıf,rının tedavlsl için o civarda 

Günlük Borsa 1 
Eminönü halkevinde 

konferans ve temsiller 

2 ikinelUnun 1H2 

bir doktora gittiği ve kalbi kuvvet-! % 7,5 933 Türk borcu l. n. ili. 
lcndlrmek lçtn doktor tanı.tından ya- • 5 1938 1k.ramlyell 
pılan şırıngadan büsbütün hastalana- • 5 1933 lkramlycll Ergani 
rnk bunun U:slrlle oldfiğü iddia edil- • 7 1934 Sivas-Erzurum ı 
~tir. Adliye doktoru cese<tl mua- • • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
yene etmi§ ve öliim .ııebebtnln t.esbltl , 7 1941 Demlryolu istikrazı 
tçin cescd morgn knldırılııraıı: tahkl- • 2 1932 Hazine bonoları 

· kata bnşla.nnuştır. • • 1935 Hazine bonolan 

* Rus bandıralı bir gaz ollebi dün • • 1938 hazine bonolan 
sabah Boğazda. Kmıdllll açıltlanndan A. Demlryolu tahvlll I - ll 
geçerken nrka.'illlda üç mavna llo gi- A. Demiryolla.n tahvlll ın 
den Anknro römorkörlle karşılaşmış A. Demlryolu mümessil senet 
ve kazaen JllD.\'IUÜam ~tır. Bu T.C. Merkez bankası 
ç:u-pışma neflceslnlde soda yüklü 1k1 T. İş bankası nama muharrer 
mavna batmıştır. l\mvnruann tay- T. :t.ş bankası (hnmlle aıt ) 
fafan kurtar!lmıştır. T. İş bankası mümessil his. 

* Evvelce Mersin yollle mühim A. Demlryollan ~rltetl < % 60) 
miktnrda İngiliz menşeli ?:Untıklu ve A. Deml11 Ilan şirketl (% 100) 
yünlü iplik gel.mlştı. Son günler zar- Esklhlsnr çlment.o 
fmdo. Irnktıın dn külliyetli mlktarda Kredi Fons!ye 1903 
tplik gel~r. • • 1911 * Çocuk Esfrgt:ıne Kurumu Galata • • Amorti 
kolundan: 3/1/1942 cumartesi gthı(1 » • Kup0n 
saat 15 de oruata Kredi IJyone han Tilr.t altını 
ı Incl katt:ı.kt c. H. parti.~ salonunda Külçe altın bir gramı 
kolwnuZlın yıllık kongresi J'B.pılaca.- Osmanlı bankası (banknot)' 

Eminönü Halkevindcın: Bu hafta 
zarfında Evimizde verilecek konfe

L. K rans ve temsillere ait program a;ıa· 
23.30 ğıda g&terilmiştir. Dnvetiyelerin 
20.25 büromuzdan alınması rica olunur. 
21.70 3/1/1942 cumartesi saat 15 te: 
21.05 1 - HaH:evi postası. 
19.78 2 - Temsil (Ceza Kanurıu): 
19.70 E-.imiz Teme.il şubeııi tarafından. 
56.50 3/1/1942 cumartesi saat 20 de: 
16.50 1 - Halkevi postası. 
27 25 2 - Konferans: Tarık Zafer Tu· 
49:25 nay·. tarafından. 
48.50 3 - Tem sil (Ceza Kanunu) : 
45.25 Evimiz Temail tubesi tarafından. 

1~; Eminönü Jlalkevlndcn: 
12,8S Ortaokul 3. üncü mnı! taıebclcrlnln 

160- matematik derslerindeki bllgUcrlnı 

28~5 kuvvetlendirmek: m~ile 10/1/1942 

46 
.,
5 

cumnrtes1 gününden itibamı Evfmlz
.~ de bir matem:ı.tilt kursu nçılacaktı.r. 

10.50 Kurs haftada bir olııuıat üzere cu-
110,- ma.rtes1 günleri saat (15) Ue (17} ara-
106.-- suıda ynpılacak ve lkl sa.nt slirecektir. 
60.- Devam etmek lstıycnlerln Ev1mlz Bü-

1,40 rosuna müracaatları rl.c.ı. olunur. 
!8.60 

4.07 Beyoğlu DalkeTinden: 

3.oo 8/1/942 pel"§embe gilnü saat 18 de 
tından Galata. nahiye.si çevrealndeld 
halkuruzın ve OyeJerlınlzm kongrem.1-
m onur vermeler.ini rica ederlz. IRADYOI 

Balkmmlz1n Tepeb94llldak1 memz 
binasında prof. Dr. M. Kooıal öa ta
rafından cBir MllleUn varlığında. lta.
rakter ve müşetrek 1deelln rolib mev
suunda milhlm bir konferans verlle-

Bagilnkil proeram cekt.lr. Konferansta.n eonra trlyoım.uz 

* Türlı: Tıp Oemlyetin&ın: 6 son 
Unun 942 salı günü saat 18.30 da t.op
lanacaktır. Bu toplantıda cemıyetin 
&ıemli işlerine dair kararlar verllerek 
yenı idare hey'et1 se<:lm1 yapılacağın.- 13,30 Progmm. 13,33 Şarlcı Te tftr-
dan biltün dzanın t.oplantıda bulun- "1er, 13.45 Ajans ha.berlert, 14.00 Rl-

mut.ad konserl.n1 verecektir. Heıttes 
geleblllr. 

mnsı ehemmiyetle rica olunur. yaseticiimhur bnndosu, ıuo Kantık YENİ NEŞRİYAT: 
§a.ı1o ve tilrküler, lUO R1ynsetıcüm.-

K Ü ÇÜ K 1 LAN bur tllD..rmonlk oıtc.estrosdnın konseri, VllAyet Basusi tcıareıer ktatlstlll 

BULMACAMIZ 
1 2 3 • 5 6 1 8 9 10 

1 1 
~--.---. ---

Boldan sağa ve yukarıdan aşağı: 

1 - Bir işin yapıl.masuu başknsı.no. 
bırakma. - Baykus. 

2 - Çok değil - Bir kış yem1şl. 
ıı - Sola otunnn. 
4 - Kısırllk - Başma. cK» gellrsc 

uzun değil. 
5 - Eski mmanm el 1Jkn,ma. Alet

leri. 
6 - Hurafeler - Yemek. 
7 - Tersı hayvan gıda!Jdır - E-

IClf gecelerinde hoı vakit 
geçirmek için mqhur 

AR SEN 
LUPEN 

8üyiik n beyecanb roman 
ıerisini okuyunuz t 

• Bu seri 6 büyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kuruı. 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKSAM matbaası 

tel: 2068 l 

Yüaclt rinni iskonto kuponu 1 
Bu kuponu ketip cAKSAM 

Matbaaeı Kitap servisine> ıe· 
tirir veya gönderiraenİ% fiat 
üzerinden size yfizde 20 iakon
ıo yapılacakhr. 

hemmiyet. ----•Doktor ----• 
d:- DenWn dlt>ine a:ooderen - m- Bahaddin LQtfi 

g - ~ .a. ~llrse eek1 blıı A- Vernalı 
rap ret.sıdlr. 

10- End.Jfe - Meyllll. OPERATÖR ÖROLOG 

Geçen bulmacamızın halli: SoJdan 
ata. ve JUkanda.n aşıı.lıı 

ı - Patates, sı. 1 - Acıbn adam, 
s - Tıraş olnn. ' - Akm:ı, Bir. & -
TBf, kanbur, e - Enoba, cuma. 'l -
Salıncak, 8 - Daı:t>ubeı. 9 - San 
um. Cer, 10 - tm. Arama. 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasID yallan hastalıkla.rı 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı-
sında, Emir Nevruz sokağı, 

Panalya aprt. No. 2. 
Tel. 4220S 

okuyucuıanmız arasında 

EN SERi, 
ENEMIN 

l 18.03 Fa.sıI heyct1, 18.4-0 Dans oı1testm- İstatlst1k umum müdftr10#11 vllA-
sı, 19.00 Konll.'11l3, 19.15 Do.na oı1res- y,et husus1 ldarelerfnin 1929·39 sene- Lokman Hekim 

sindeki faallyeUer.ln1 gösteren ısta.tl.<J- J L A N 
trası, 19.30 AJnN haberleri. 19.M Ka.- tlğl neşreylem~lr. Esor bu idarelerin (Dr. HAFIZ CEMAL) --· : 
~ık şarkılar, 20.15 Radyo gazetesi, nevi ıtıbarlyle varidat ve mn.srafla- Dahil• "t ha - "' Qözlerl.ndıen ha.st& bl.r Ba.,, "'' .. 
20.45 Şarkı ve Ul.rkiller, 21.00 Zlraa.t rlyle, yol mfik.elletlyettne, inşa.at, ta- ıye mu e 11111 blr al'kada4 bayan ıaten.t~.O: 
Takvimi, 21.10 Dinleyleı l8tetlerl. 21.45 m1rat işlerine, aıhht ve ba.ytart faa- Dinnyola 104 Jcuması olma31, 25 111 38 yqm.da 

nsıtadır. Alım, satım, ki· Konuşma. 22 00 Sal r1restrası 22.30 µyete a.lt mu!ll&1al ve m~U ma- Muayene ... tterl Pazar lauiı; wıumnaa ıA.zım11ır. 
r. işlcrınde iş ve ieçi için is· ' · on ° ' ltmatı ihtiva etnıStedlr. AIAtadariar her g&. 2., _ 5 Tela 22398 0sımn bey Jı1esa1tık Dıtun 

-------ı..a.&Aı;a&,.-;ı-.ı;:ıı....----~--LL:.:AJ~ans==~"~e~bo::.:::.rsa.=-=ba=beıl~=en.~~D.~'6~8a=J=o~D.uıı1L.J!!El~!ll!llım!...Jm~Gd!11!!l!H!~..mı11D~-J.mL.------~-~--.....JRLa.ıBuat.ıanLhaa.bthhıa_mııu:aa.1ı1ı.ı.._ 

EN UCUZ 

Kese Kağıdı 
Alıcılannın 
dikkatine: 

BURHANETTIN ESER is
mindeki f&}ısm Müesaesemizle 
hiç bir giına alakası bulaıuna
dığı sayın miifterilerimizin 
dikkat nazanna arzeyleriz. 
Telefon: 21131 

Çemberlitaş 
Kese kağıdı f abrlkası 
Telefon: 21131 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehiı gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
·ve çamların ortasında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü haatalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunu dinlendirmek ve neka
hat devrini geçirmek istiyen· 
lere mahsua yegane müessese. 

Telefon: 42221 

Doktor 

Fethi Erden 
LABORATUVARI 

[Ccrralıpaş.ı. hatan.esi btı.kterlYO
loğu] Kan, idrar, b:ıJ:am, me
vaddı gaita tahlilleri ve (larar 
vasıtaslle rebdilln. Dk rünJeriıı
de kati tefhlsi) yapılır. BeJotlu, 
TaJaıime ~ M~ Mkatı 

Feala a,.rtlm&L Tel: mM. 



Kaşeleri: Baş, Diş, 

Ağrıları derhal keser. 
NezJe, Grip, Romatızma ve bütün 

kaşe '"alınabılir Günde 3 

. '. • - ., ı -·~ ~,· - _: t..·: .... ~·~ .. ·-9'· t •;r,, .. 

Restoranı 

BUGÜN AÇILIYOR 
Ispanyol Piyanist ve Şantörü 

BRAULlO PEREZ 

1 İdı:.resinde Kukaner os orkestrası 
İstiklal Cad. Şehir Tiyatrosu 

Pasajında 

& UW 9Wfi 

Etiketli Gül 
fidanı ığı 

, 
ile s a ' 

··ğıe ea şam 
iyah 601 dahil Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman di şlerinizi fırçalayınız 

250 den f:ızla en nadide gül 
variyetesi, N!s karanfillerinin 
zengin bir kolleksiyonu, Hollan

da glayöllerinin iri, çiçekli muh
telif ren 'te soğanları ve salr fi
danlar vardır. 1941 - 1942 kata-
1 :u yeni çıkmıştır. Talep üzeri-
ne gönderilir. Ta.şradıın sipariş 

1
. 

kabul olunur. Flatıer ehvendir. 

Kerami Parıldar 
Uncular caddesi No, 28 

Üsküdar 

Şubeye davet 
Beyoğlu yerli As. şubesinden: 

Aşağıda. sınıfı, rütbesi. yazılı 
S. lann acele ~ubeye müracaatıan 
illin olunur. 

Yd. Tbb. Yw. Mehmet Necatı oğlu 
Fuat Vehbi (36228). 

Yd. Dz. Mk. Ütgm. Gerzeli Mehmet 
oğlu Mehmet Zeki ClSOGl. 

* Bakırköy askerlik şubesinden : 
Tabib teğmen Mehmet oğlu Abdürrah
rrıanın şubeye müracaatı ll~n olunur . 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye! 
Akşaın' ın KOCOK ll.AN

LARl'm dikkat1,. okursanız 

kendinize en elverişli yurdu 
yorulmadan bulabilirsiniz. 

~--~----' 
~i-- Taksimde: K.rıstal'd 

En ha.<ı.~as ve büyük okuyucumuz 1 K üzeyyen Senar K 
ın Yeni repertuarı; 

R Ş:ırkın en biiyük Ses Kralieesi R 
t UMMU GüLS t 
S i.uı Harunurreşl4 film!.nde Harun'un kucağında uKuduğu S 

kıymetli eserlerini büyük bestekt\r SADETTİN KAYNAK t:ı.-
T ı·afından adapte edilen şarkıfan yalnw. KRİSTAL'de ve yal- T 

nı.z MÜZEYYEN SENAR tarafından dinllye~kslnlz. Bu fır-
A satı kaçırmamalannı aziz dinleyicilere mües.sese ı,erer duya- A 
L rak: arzeder. 

lUtlDtlRİYET: Telefon: 40099 L 

1 
Paza r günleri saat 15 den 17 ye kadar 

1 M ü zeyyen Senar'ın 
'-- iştirakile İÇKİSİZ AlLE MATİNESi _, 

lstanbul Belediye sindeıi: 
Taksimdeki Mezarhk 
arsalarının satış ilanı 
Pangaıtı mahallesinin Şehit Muhtar sokagında belediye malı 

eski mezarlık arsası, tanzim cdllmlş olan imar planına. göre bloklara. 
taksim olunarak olbaptakl şartları veçhlle blnalar inşa edilmek üze
re kapalı zarf usul.ile artt.ırmaya konulmuştur. Cem'an dokuz par
çadan ibaret olan bu bloklardan ı numaralı bloku t~il eden kıs
mın 2 parsel numaralı ve 875 metre murabbaı sahalı kısmı ile satışa 
çıkarılmıştır. Beher met:resinin muhammen satış bedeli 150 lira ve 
ilk tem.inat mikdarı 7812 lira 50 kuruştur. !hale 9/1/942 cuma. günü 
saat 15 de İstanbul beltdiyesi Daimi Encümeni odasında. yapılacak
tır. Buna. alt şartname, proje vesair evrak 6 lira 56 kutu:J muakbl
llnde Hesap İ.şleri Mi'ıdürlüğünden alınacaktır. Şeraiti öğrenmek is
teyenler her gün belediye İm:ı.r Müdürlüğünden malUm.at alabllirler. 

Ta.llblerin llk teminat makbuz veya mektupları imzalı şartname, 
proje vesaire ve şartname mucibince ibr:ızı Idzım gelen diğ'er ve
saik ile 2490 nllllUlralı kanunun tarifatı çevresinde hazırhyacaklan 
taklit mektuplarını ihale günü s2.at 14 e kadar Daimi Encümene 
vermeleri lazımdır. (11363) 

30 J'n5ındo ihl{yor 
40Yasındo genç! 

1 İstanbul Beİediyesi ilanları 1 
1 

Tab.1m İnönü guislnln müt.ebakl toprek tesviyesi duvar, korkuluk ve-
saire inşaatı kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. ı 

Keş.it bedeli 66547 lira 46 kuruş ve llk temlnatı 4577 lira 38 kuruştur. 
Mukavele, eks11tme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri 
proje, keşi! hülasasUe buna müteferri diğ'er evrak 3 lirn 33 kuruş mukabilin- r

1 
de belediye fen işleri müdürlüğünden vcrilecektlr. 

İhale 19/1/942 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. 
Taliplerin Uk teminat m:ılcbuz veya mektupları, ihale tarihinden 3 gün ev- ı 
vel belediy-c fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni e-hllyet, 941 
yılına ait ticaret odası vesikaları, imzalı şartname saire ve kanunen ıb- 'ı 
razı tazım gelen diğer vesaik Ue 2490 numaralı kanun\Ul t:ırlfatı çevresinde 
hnzırlıyacakları tekli! mektuplarını ilıale günü saat 14 e kadar daimi en-
cümene venneleri lazımdır. 01518) 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 
1 - Ban•·amız tarafından kurulmakta olan fabrikaların demir pencere 

ve kapı imalatmda kullanılmak üzere müfredatı ~ğıda yazılı 100 ton kö 
oet:ent ve75 ton te demirine ihtiyaç vardır. 

Köşebend 30/30/3 30 ton 
• 35/35/4 25 • 
• 40140/5 20 • 
• 45145/5 15 • 
» 50/50/6 10 • 

100 

Te demiri 30 30/4 25 • 
» il 35135/4,5 15 • 
> • 40/40/5 15 • 
• • 45/45/5,5 10 • 
• • 50/50/6 10 » 

75 
2 - Köşebend ve demirlerinin tullerı 2 metreden ı:.şağı olmayacaktır. 

Metrede birden az deliği ve passız olmak şartile kuHanılmış olanları da ka
bul edllecektlr. 

3 - Köf)ebcnd ve te demiri Devlet Demiryolları istasyonlarından birin
de teslim edilecek ve vagon tartısı tesellüme esas olacaktır. 

4 - Blrer tondan aşağı olmamak şartile yapllacak teklifler kabul edi
l"cektir. 

5 - Teklifler 6/1/1942 tarihine kadar Ankarada Sümer Bank Umw:nl 
Müdürlüğüne tevdi edilmiş olacaktır. 

6 - Banka teklifleri nazan ltlbara almakta serbestti . .~647• cll444• 

k•ymetli 
unsorl.t rının oa: 

ip olmasından m..;ıevellld çizgi ve bu 
ru~ukluklar, zayıllamış a daleıer. 

Clld hüceyrelerlnden istihsal 
edilen bu kıymetli ve yeni cevher. 
hali sıhhatte bir genç kızın cil
dindeki tabii unsurlarına m üşa
bihtlr. Viyan:ı Üniversite.si Pro
fesörlerinden Dr. K. SteJskal tara
fından keşf ve •BİOCEL, tabir e
dilen bu cevher, clld gıdası olan 
pembe renkteki Tokıı.lon kremın
de mevcuttur. Onu her akşam 
yıı.lmazdan evvel kullanınız. Siz 
uyurken, clldl.niz, bu kıymetli cev
heri rnasseder. Her Sabah uran
dığını.zda ctldlnlz daha taze. daha 

,beyaz, daha yumuşak ve DAHA 
GENÇ olduğunu görürsi.müz. G:.in
dilzler1 için beyaz .renkteki !yağ.: 
sızı Tokalon kremini kullan•nız . Bir 
kaç gun zar!ındn en sert ve en do

t11Uk bir cildi yumu.~aLıp beyazlatır. 
Bayan M. D. nin şu mektubu

fnu okuyunuz: cZevcım gözlerine 
lınanamıyor ve bu üdeLn bir mu
'cızedlr, diyordu. Ylizlımde, alnım
da ve' gözlerimle ağzımın etrafın-

40 VAŞINDA ~: c~~~~~~~,~~t 
li ve tabii unsurlarla besleten kadınlar 
için hıç bir endişe mutasavver deıjildlr 

Meşhur bir mO tehauısın kesit o.j 
lup 40 ya,ında genç kalmalı için clldl 
nasıl beslemek 13zımgeldlği hakkında·~ 
ki izahatını okuyunLZ : 

da çızgller ve buruşuklukl::ı.rım' 
vardı Hemen hemen elll yaşıma 
yakla.5rnışa benziyordum. Bugün' 
blitun arkadaş!anm blr genç kıj 
Zlnkl gibi açık ve taze tenime gıp-{ 
ta nazarıyle bakıyorlar. Ben de 
hepsine benim yaptığım gibi her:' 
lkı Tokalan kremlertnl kullanma-! 
larını söyledim.• 

Bu basit günlük tedavi s::ı.yeJ 
sinde, her kadın blr çok sene' 
ı;ımçleşeblllr ve her genç kızın 

m J!tehir . olacağı şayanı hayret 
bir tene malik olabilir. Bugünden 
itibaren clld ~ıdaları olan her iki 
Tokalan kremlerinden birer vazo 
veya birer tüp ahnız <Yağsızı 
beyazı gilndliz için ve penbesl gece 
içindir. 'llokalon kre.mlndcn müs
mir neticeler garanUlldir. Aksi 
takdirde paranız iade olunur. 

M. M. V. Hava Müsteşarlıii'ından : 
Hava müsteııarlığı teknik fnburu icin otomobil ve traktör. mr.kln'stı VP 

meydan ve voı insaatma v~kıC ustalara lhtlyac vnrdtl'. 
Verilecek ücret miktru·l:uı vnpılnca le lmtllırmda gn-:terccekkri e!ıli.vel~ 

göre 50-120 l!ra ara~ındadır. T:ıllplerin dilekleri ile Hava Müsteştırlıüııl'ı 
miiı'acaatlan (9310 11054 ° 

'il 

8 KAnnı.~.x.ni 1942 

Büyükadada acele satılan kelepir arsalar 
iskele yakınlnda birer villa lıı.şasın~ müsaid 1211 parça. müfrez ar

salarımız beher metre (8) l!mya. ı\şı.k:Jar cadd~lndekl (13) parç:ı. ar
salannuzı lse (7) lira üzeı1nden satmaktayız. Ars:..lar manzara itibariyle 
cazip ve bu flatlere nazaran ucuzdur. Üç arsa alana. yuzde (15) tenzilat 

vardır Takslıu Abdülhak Hamid caddesi Na. 23 Bozkur - Emlak. 
Telefon: 43532. 

'l'ti.rkiye Cttmhuriyeti 

ZiRAAT BA NK A SI 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube ve 

aJans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyol'. 

Ziraat Banka.,mıda kumbarnlı ve itibarsız tasarruf hes:ıpl:ı.rın1n en 
az 50 lirası bultmanlıı.ra senede 4 defa çekilecek kur'a ~ aş<>ğıflakl 

plana göre ikramiye d:ığıtılncn tır. 

4 'ldct 1.000 liralık 4.000 lira 
4 1) 500 )) 2.000 l) 

4 ,, 250 )) 1.000 )) 
40 )) 100 •> 4.000 ,, 

100 aclet 50 
120 il 40 
160 )) 20 

liralık 5.000 lira 
)) 

)) 

4.~00 

3.'?00 .. 
DİKK:\'l': Hesaplarındaki p::ıro.lar bir sene içinde 50 liradan :ışağı 

düşmiyenlcrc ikramiye çıktı~ı tnkdlrdc % 20 fnıln<ılle v{'rilcc"ktir 
Kuralar senede 4 defa 11 eylt'.il, 11 h!rincikaııun 11 mart ve 

11 haziran tarihierinc1e '"'kileccktir. 

Devlet Demiryollar1 ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları il 

Muhammen bedelı (18000) lira olan muhtelif eb'attn bakır çekm.! boru, 
çelik, saç. yuvarlak bakır ve pirinç çubuk, bakır, pırinç ve çinko levh:ıl:ır, 

1 külçe çinko ve alimlnyum, muhtelif ~ins ve eb·atta demir, ~elik·"·~nkır, pir!ı1ç 
tel galvani7.e kablo, sinek, kalbur, pirınç kafes telleri ve bağ'daauık kafes t"ll 
gibi madeni malzeme tıeahhüdünü lfa edemeyen müteahhit nam ve hesabı!1<ı 
<:4/1/1942) çarşamba günü saat (15) on beşte Haydo.rpaş:ı. Gar binası daht
lir~deki komisyon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2700) liralık kat'l teminat ve 'canunun tayin 
ettiğı ve.saikle birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona mtiracartfan 
lazımdır. -

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız ol:ı.rnk dağıtılmaktadır. 
cırl1524 

* D.D/201 No. lu tenzilatlı eşya tarifesi 1/2/942 tarihinden itibaren knl-
dmlacaıttır. Bunun yerine aynı tarihten itibaren :ıynı numnra altında ye
ni bir tarife mcr'lyete konulacaktır. 

Yenı tariCede 1700 kilometreden fazla. m-.?sa!cler içln de te.1zllat teının 

/
'edilmiştir. Fazl..ı. tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

' 19551 - 11325• 

* Muhammen bedeli 34.128 (Otuz dürt bin yiiz yirmi sekiz> lira olan 31.600 
Kıt. muhtelif karfiçe çivisi 19/1/194.2 pazartesı günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyo
nunca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lste:ırenlerln 2559,60 (İki bin beş yüz elli dokuz Ura altmış 
kı...ru.ş) liralık muvakkat temlna.t ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tek
liflerini aynı gün saat 14,30 a kadar adı geçen Komisyon Reisliğine ver
n~eleri liizıındır. 

Şartnameler para.sız olarak Ankara'da Malzeme d:ı.lreslndcn, Haydar-
pa.<;a ·da Tesellüm ve Sevk Şetli!tlnden temin olunur. (11544> 

il Bayram dön~ü yolcu izdihamını ~nlemek üzere 4/1/942 tarihine müsa-
dif pazar günü Haydarpa.,,"9. ile Ankara arasında Hayd.arpaşada.n saat 10,25 de 
kalkmak üzere Toros treni tarlfeslle munta,.am bir yolcu katarının .ııeyrii-

I sefere konacağı sayın hnl.ka ilan olunur. t3» 

i Türkiye Kızllay Cemiyeti 
Umumi M e rkezinden : 

Kar Başhğı Ahnacak 
Vermeğe talip olanların evsaf ve ağırlıklarını, fiyat ve teslim edebi

lecekler! miktar ve tarihi Ankarada Kızılay Ceıniyetl Umumi Merkezine 
6 ikinci kanun salı günü akşamına. kadar blldirmelerl 

Antalya orman çevir ge Müdürlüğünden 
ı - Antalya vilayetinin Gündoğmuş kazasına bağlı hudutları şartna..

n!ed<J yazılı cıKaro.dere Karpuz• devlet ormanından 4677 gayri mamul met
reküp çam ağacı bir sene içinde çıkarılmak üzeı~ 24/12/941 tarihinden iti
baren 20 gün müddetle ve kapalı zart usullle Sa.t~a çıkarılmıştır. 

2 - Arttırma. 13/1/942 tarihine müsadlf salı günü saat 15 de Antalya 
orman çevirgc müdürlüğÜ binasında yapılacaktır. 

3 - Çamın beher gayri mamul metreküpü 490 kuruştur. 
4 - Muvn.kkat tem.inat 1718 lira 80 kur~ur. 
5 - Şarlnımııe ve mukavelename projeleri Anlrar:ıda orman umum mil~ 

dfülüğü ve Antalya orman çcvlrge müdürlüğünde görülC'bllir. 
6 - İsteklilerin Ticaret Odası vesika.sile birlikte 13/1/942 günii mua.yye;.ı 

saatten bir saat evvel tekli! zarflarlle Uıale komisyonuna mürcaatlan. ıs. 

1 

lstanbul Amerikan Koleji 
Erkek ve kız kıs;mları 

(Erkek kısmı. Bebek) - (Kız kısmı - Aı·navutköy) 

~ Sömestre tatili r smi mekteplerde olduğu gibi 8 KA.n.u

nusani Perşembe sabahı bitecek ve o günü derslere devam 

edilecektir. 

eklam Değil, Ha kik t ı UM 

Yurdumuzun her kö~cslııde dürüstlüğü, ucuz
lt'ğu ve bol çe11ltle:rile tan•nmış: 

Asri Mobilya l\~ağazasını 
ge:-meden ve bir fikir almad:ın ba.şka yemen mo
hilya almamalarını tavsiye ve mutlaka sa
lonlarımızı gezmelerini rıca ederiz. Bilhassa 
İngiliz karyolalan ve Avusturya sandalya
ları mevcuttur. istan~'ul, Rıza Paşa. yokuşu 
No. 66 Ahmet Fevzi. reı. 23407. 


